
DO’S & DON’TS 

De folder is opgesteld voor jongeren en geeft informatie over inbreuken tijdens het 
uitgaan en de procedure gemeentelijke administratieve sancties.

OP OPENBARE PLAATSEN

LEUVEN ZOALS HET IS 



GAS, ZEG JE?
 
GAS staat voor Gemeentelijke Adminis-
tratieve Sancties, een reglement dat 
ervoor zorgt dat de stad Leuven onge-

-
pakt. Dit betekent dat de stad boetes 
oplegt als je het politiereglement over-
treedt. Ook tijdens het uitgaan krijg je 
met GAS te maken wanneer je de regels 
rond openbare overlast niet na-leeft. Dit 
kan gaan over bijvoorbeeld wildplas-
sen,  braken, bevuilen, lastig vallen van 
personen, verplaatsen van tijdelijke 
signalisatieborden, ...
Beschadigingen aan voertuigen, fietsen, 
inkomdeuren, nachtlawaai, … kunnen 
ook afgehandeld worden via een pro-
cedure gemeentelijke administratieve 
sancties. Deze inbreuken worden ge-
mengde inbreuken genoemd.

ER WAS EENS EEN POLITIE-

REGLEMENT …

Iedere stad of gemeente heeft een 

specifiek reglement dat ervoor moet 

zorgen dat iedereen op een aangename 

manier samenleeft. Zo ontstaat er 

wederzijds respect tussen inwoners, 

bezoekers en stadsdiensten. Het regle-

ment is van toepassing op iedereen die 

zich bevindt op het grondgebied Leuven. 

Dat wil dus zeggen dat niet alleen de 

inwoners, maar ook de bezoekers zich 

aan de regels moeten houden. Als je 

Leuven bezoekt of er uitgaat, moet je 

dan net als iedereen rekening houden 

met het plaatselijk politiereglement. 

Deze regels zijn trouwens ook geldig in 

de deelgemeenten Kessel-Lo, Heverlee, 

Wilsele en Wijgmaal.

WAT ALS JE DE REGELS OVER-
TREEDT?
 
Wanneer de politie of een bevoegde 

ambtenaar vaststelt dat je een over-

treding hebt begaan, kan je daar een 

geldboete voor krijgen.

Ben je minderjarig, dan is dit eentje van 

maximum 125 euro. Je krijgt eerst een 

aangetekende brief in de bus. Deze is 

niet alleen aan jou gericht, maar ook 

aan je ouders. De brief legt uit dat je 

het recht hebt om jezelf te verdedigen 

en dat je je daarvoor kan laten bijstaan 

door een advocaat. Het Bureau voor 

Juridische Bijstand stelt gratis een ad-

vocaat aan. Je krijgt ook een aanbod 

tot bemiddeling via de bemiddelaar. Je 

kiest zelf of je hierop ingaat.

Ben je meerderjarig, dan kan de boete 

oplopen tot eentje van maximum 350 

euro. Voor de gewone inbreuken op het 

politiereglement biedt de ambtenaar 

meestal geen bemiddeling aan. Gaat het 

om een gemengde inbreuk, dan kan 

een herstelbemiddeling georganiseerd 

worden. 

De ambtenaar beslist nadien over een 

eventuele sanctie, rekening houdend 

met de aard van de feiten, je eventuele 

verdediging en het resultaat van de 

bemiddeling. 

Als je niet akkoord gaat met de 

beslissing kan je beroep aantekenen 

voor de jeugdrechtbank als je minder-

jarig bent, en voor de politierechtbank 

als je meerderjarig bent.



HOE GAAT EEN BEMIDDELING 
IN Z’N WERK?
 
Tijdens een bemiddeling krijg je als 

overtreder de kans om de schade die je 

hebt aangericht te vergoeden of te her-

stellen. Dat  proces is vrijwillig, gratis en 

vertrouwelijk. Alles gebeurt onder be-

geleiding van een onpartijdige bemid-

die persoon bij de hele procedure be-

de gemeenschap benadeeld, dan duidt 

de stad een vertegenwoordiger aan. 

Meestal gebeurt dit wanneer er sprake 

is van wildplassen, spuwen, stukmaken 

van vuilniszakken, enzovoort.

Tijdens de bemiddeling krijg je de kans 

om toe te lichten wat er juist gebeurd 

een voorstel doen om de gevolgen van 
je overtreding te herstellen. Het hoeft 
niet noodzakelijk een vergoeding van 
materiële schade te zijn. Het kan ook 
om een symbolisch herstel gaan, 
bijvoorbeeld een mondelinge of schrifte-
lijke verontschuldiging, een vergoeding 
in natura of een tegenprestatie. Het 

van de stad beoordeelt het voorstel. 
Is iedereen onderling tot een akkoord 
gekomen? Dan brengt de bemiddelaar 
de ambtenaar op de hoogte zodat hij 
de zaak kan beoordelen en afronden. 
Hierbij houdt hij rekening met de aard 
van de feiten, een eventueel verweer en 
het resultaat van de bemiddeling.

Is er geen akkoord bereikt via de 
bemiddelingsprocedure? Dan kan de 
bevoegde ambtenaar beslissen om een 
boete op te leggen.

gevolgen hij ondervond. Als de stad het 

slachto�er is, geeft de vertegenwoordi-

ger een woordje uitleg over het politie-

reglement. Hij geeft aan waarom er in 

een samenleving een aantal regels 

moeten zijn en wat de gevolgen zijn van 

een inbreuk.  Als overtreder kan je nadien 



DO’S & DON’TS

Roepen, tieren en zingen, doe je niet 
op straat. Maak je overdag nodeloos 
lawaai, dan kan je hiervoor een boete 
krijgen. Doe je dit ‘s nachts,  dan zal 
de jeugdrechtbank hierover oordelen 
als je minderjarig bent. Meerderjarigen 
riskeren een administratieve geldboete. 
’s Nachts slapen de mensen en daar 
moet je respect voor hebben. 

OP OPENBARE PLAATSEN

LEUVEN ZOALS HET IS   De folder geeft een overzicht 
van de meest voorkomende vormen 
van overlast tijdens het uitgaan. 
Als je nog meer wil  weten, 
bezoek dan www.leuven.be/gas



De stad is geen vuilnisbelt. Gooi 
dan ook geen afval op open-
bare plaatsen, maar gebruik 
één van de vele vuilnisbakken. 
Ook een potje vuilnisvoetbal 
kan je beter laten voor wat het 
is. Afval doorzoeken, verplaatsen 
of vernielen mag niet.



Heb je last van een volle blaas? Hou het dan nog 
even op tot je een (openbare) wc tegenkomt. 
Want een gevel, voortuin, boom, brievenbus of 
winkelportaal als toilet gebruiken, is een teken 
van weinig respect. Ook spuwen, braken en je 
behoefte doen kunnen niet door de beugel.



Gebruik de straat niet als je 
persoonlijke glasbak. Glazen, 
flessen of ander glas stukgooi-
en op de openbare weg is alles-
behalve een goed idee. Sterker 
nog, het is verboden



Als grap even aanbellen lijkt 
misschien leuk, maar dat is het 
voor de bewoners zeker niet. 
Denk daarom twee keer na voor 
je je waagt aan je eigen versie 
van een belspel. 



Altijd al eens een straatlantaarn 
willen beklimmen of een verkeers-
bord willen verplaatsen? Geen 
goed plan! Palen, monumenten, 
borden en gevels maken deel 
uit van het straatmeubilair. Dat 
betekent dat het verboden is 
om ze als speeltuin te gebruiken. 
Wie dat wel doet, moet hier de 
gevolgen van dragen.  



Zin in alcohol? Ga gerust en 
rustig iets drinken op een gezellig 
terras, maar loop ’s nachts niet 
met drank over straat. Tussen 
middernacht en 8u ’s morgens 
kan je daarvoor een boete krijgen. 
Koop je na 12u ’s nachts dus een 
fles of blikje alcohol, open deze 
niet zolang je op de baan bent.        



EN OOK:

uitdeelt ter promotie van je fuif of ander activiteit.

(bekijk de fuifbrochure op www.mijnleuven.be/jeugdwerk)

• Gebruik de ingang om het provinciaal domein of buitenzwem-

bad te betreden. Wanneer de ingang gesloten is, is dit voor je

eigen veiligheid. Blijf er dan ook weg. 

• Wil je een kampvuur bouwen? Stuur minstens een maand op

voorhand een schriftelijke aanvraag naar het stadsbestuur. Zij

brengen je op de hoogte van de voorwaarden.

(http://www.leuven.be/e-loket/formulier-inname-openbaar-domein)

• Ga niet over een nacht ijs. Bij sneeuw of vorst is het dan ook

verboden om ijsbanen te maken.

• Houd honden aan de leiband. Laat ze niet loslopen en zorg

ervoor dat je een poepzakje bij je hebt. 

• Klop, borstel of schud geen voorwerpen uit boven het voetpad

of de openbare weg.

• Keep it green! Planten en bloemen uittrekken, platdrukken of

afsnijden is strafbaar. En ook wie graag de bomen inklimt, doet

dat beter in zijn eigen tuin.

• Het is verboden om de motor van auto’s, brommers of andere

voertuigen te testen op de openbare weg



CONTACT // 

Voor meer informatie over de do’s en don’ts op openbare plaatsen contacteer 
je best de stad Leuven, directie algemene zaken, 016 27 21 15 // gas@leuven.be 
of bekijk je www.leuven.be/gas

REDACTIE //

Preventiedienst Leuven, Philipssite 4, 3001 Leuven, 016 21 07 00 // preventie@leuven.be // 
www.leuven.be/preventie

In samenwerking met de Leuvense Jeugddienst, Jeugdcentrum Vleugel F, 
Brusselsestraat 61/a, 3000 Leuven, 016 24 66 90 // jeugddienst@leuven.be //
www.mijnleuven.be en de directie algemene zaken, 016 27 21 15 // gas@leuven.be // 
www.leuven.be/gas

V.U.: Louis Tobback, stadsbestuur Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven


