
  

VRAAGSTELLLING 

EERSTE HULP BIJ GAS 



  

Eerste Hulp bij Gas
● Wat doe je als je een gas krijgt? 
● Waar moet je op letten als je gesanctionneerd 

wordt voor het voeren van sociale actie? 
● Is er beroep mogelijk?
● Wat gebeurt er als je weigert de opgelopen 

sanctie op te volgen? 



  

We behandelen 1 en 3 samen d.w.z. 
● Wat doe je als je een gas krijgt?
● Is er beroep mogelijk? 



  

Wat doe je als je met een gas 
bedacht wordt? 

● Een principiële reactie is:
● Het systeem zelf van de gas politiek aanvechten 
● Maar ook de juridische middelen gebruiken om een 

concrete  gas aan te vechten 



  

Juridische middelen gebruiken om 
een concrete gas aan te vechten 

● Is al het antwoord op de vraag: is er beroep 
mogelijk? 
● Het antwoord is dus ja 



  

Juridische middelen: elementaire 
weetjes

● Gasprocedure = een administratieve procedure: 
alles speelt zich af op gemeentelijk niveau

● Eventueel komt daar een gerechtelijk niveau bij: 
voor de gewone rechtbank, in dit geval de 
politierechtbank
● (= eerder zelden; zie verder) 



  

De administratieve fase 
(gemeentelijk niveau)

● Stap 1 -  de sanctionnerende ambtenaar maakt 
het voornemen kenbaar om een gasboete op te 
leggen 

● Stap 2 - effectieve oplegging van de geldboete 
met “uitnodiging” om te betalen
● (niet automatisch, maar wel frekwent!)  



  

Stap 1 en 2 = 2 verschillende soorten 
gemeentelijke brieven

● Elke stap voorziet een specifieke 
beroepsmogelijkheid

● De formaliteiten van elk specifiek beroep staan 
op de brief zelf 

● N.B.: Het eerst mogelijk “beroep” wordt in de 
wet bezwaar genoemd 



  

De sanctionnerende ambtenaar deelt het 
voornemen mee om gas op te leggen

● Dit voornemen wordt meegedeeld in de eerste 
soort gemeentelijke brief 

● Bezwaar mogelijk tegen dit voornemen
● bij aangetekende brief
● te verzenden binnen de 15 dagen van de 

kennisgeving van het voornemen van de ambtenaar 



  

Schriftelijk bezwaar én mondeling 
verhoor 

● Soms kan je niet enkel schriftelijk bezwaar 
indienen, maar ook een mondeling verhoor 
eisen. 

● Enkel recht op mondeling verhoor als de 
voorgestelde boete groter is dan 62,50 euro 



  

Wat na schriftelijk bezwaar
 en/of mondeling verhoor? 

● Nog steeds dezelfde sanctionnerende 
ambtenaar neemt een definitieve beslissing

● Deze beslissing wordt meegedeeld bij de 2e 
soort gemeentelijke brief



  

De 2e gemeentelijke brief van de 
sanctionnerende ambtenaar kan beslissen 

tot: 
● Effectieve oplegging van de boete
● Effectieve oplegging van de boete maar minder 

bedrag
● Geen gasboete 



  

Hier eindigt de administratieve 
procedure

● Sanctionnerende ambtenaar ziet in brief 2 af 
van het voornemen om een boete op te leggen 

> probleem opgelost 
● Sanctionnerende ambtenaar bevestigt in 

gemeentelijke brief 2 zijn aanvankelijk 
voornemen (uit gemeentelijke brief 1) - zelfs al 
vermindert hij de boete

> wel een probleem



  

Gerechtelijke fase: beroep tegen 
een effectief opgelegde gasboete 

● In theorie is beroep bij de politierechtbank 
mogelijk tegen een effectief opgelegde 
gasboete

● Vaak theorie, want kosten relatief hoog
● Men moet al op voorhand een bedrag betalen van 

40 euro aan de griffie om een zitting te krijgen van 
de politierechtbank

● Het ereloon dat men aan een eventueel advocaat zou 
moeten betalen staat helemaal niet in verhouding....



  

Zeer belangrijk: 
termijn voor instellen hoger beroep 
● Vanaf de kennisgeving van de beslissing om 

een gas-boete op te leggen: 
> één maand om beroep in te stellen bij de 
politierechtbank

● Let wel: termijn loopt vanaf de kennisgeving 
van de beslissing

● Laat je dus niet misleiden tot de datum die de 
gemeente vooropstelt als uiterste datum van 
betaling 
● (dat is uiteraard een veel latere datum...) 



  

Hoe stel je zelf (zonder advocaat) 
beroep in bij de politierechtbank? 

● Je maakt een gemotiveerd verzoekschrift
● moet een verplicht aantal vermeldingen bevatte
● (sommige griffies hebben modellen staan op hun 

website)
● Je legt dit verzoekschrift in minstens 4 

exemplaren persoonlijk neer op de griffie van 
de politierechtbank

● Maak ook één extra exemplaar voor jezelf
● Laat het afstempelen voor ontvangst
● =  jouw bewijs dat je beroep tijdig was   



  

Vervolg: zelf beroep instellen bij de 
politierechtbank

● Aan minstens één exemplaar hecht je een 
fotokopie van de aangevochten beslissing
● = niet de eerste gemeentelijke brief, wél de 2de

● Vergeet niet je verzoekschrift te ondertekenen!
● Je betaalt 40 euro “rolrecht” aan de griffie
● De griffier zal je een zittingsdatum geven
● Op die zitting verschijn je persoonlijk en verdedig 

je zelf je zaak tegen de (advocaat van) gemeente



  

Wat gebeurt er na de pleidooien op 
de politierechtbank? 

● De politierechter zal een vonnis maken
● (dit is meestal niet op de dag zelf van de zitting)

● Ofwel geeft hij jou gelijk, ofwel geeft hij de 
gemeente gelijk
● In het laatste geval is de boete absoluut definitief, 

want geen beroep meer mogelijk
● Enkel cassatie – maar is pure theorie want kosten 

zijn minimaal 1.250 euro 



  

Besluit: 
gerechtelijke procedure in de praktijk  

= eerder zeldzaam



  

Dit waren de belangrijkste 
technische aspecten 

● Volgende item van de vraagstelling: 
● “Waar moet je op letten als je gesanctionneerd 

wordt voor het voeren van een sociale actie in 
de publieke ruimte” 



  

Nu de meer inhoudelijke aspecten van 
bezwaar(administratieve fase) en beroep 

(gerechtelijke fase) 
● Eerst nog dit: een administratieve sanctie kan niet 

meer opgelegd worden nadat 6 maanden 
verstreken zijn sinds de dag waarop de gemeente 
kennis krijgt (via een vaststelling/PV) van de 
overtreding 

● De termijn van 6 maanden loopt dus meestal niet 
vanaf de datum van het feit zelf, maar vanaf een 
latere datum!

● Een sanctie die zou opgelegd meer dan 6 
maanden na het verstrijken van die laatste datum 
is ongeldig 



  

Sociale actie in de publieke ruimte 
houdt standaard in:

● Samenkomst, statische manifestatie, betoging 
op de openbare weg

● Aanplakken van affiches, stickers
● Pamfletten uitdelen 
● De plaatselijke politiereglementen bevatten 

hierover allemaal regels, die bij overtreding een 
gasboete kunnen opleveren 



  

Mogelijke inhoudelijke argumenten
● “Verkeerd” aangeplakte affiches:
● Heel dikwijls is er geen betrapping “op 

heterdaad” en wordt de verantwoordelijke 
uitgever, de organisatie, of zelfs de 
“geportretteerde” op de affiche beboet

● Daartegenover stellen we, dat er een verband 
moet zijn tussen de overtreder en de 
overtreding, m.a.w. het principe van het 
strafrechterlijk daderschap en het vermoeden 
van onschuld 



  

Mogelijke inhoudelijke argumenten 
● Affiches: 
● als de organisatie een feitelijke vereniging is 

kan ze niet verantwoordelijk zijn, want geen 
rechtspersoonlijkheid

● verantwoordelijke uitgever is enkel 
verantwoordelijk voor de inhoud (als deze 
bijvoorbeeld lasterlijk zou zijn), niet voor de 
aanplakking



  

Mogelijke inhoudelijke argumenten 
● Sommige gemeentes onderwerpen het uitdelen 

van pamfletten aan een voorafgaandelijke 
toelating van de burgemeester 

● Dit is in strijd met de grondwet (rechtspraak 
raad van state)

● Flyeren is principieel vrij= toepassing van de 
grondwettelijke vrijheid van drukpers + 
meningsuiting (ook gewaarborgd door het 
E.V.R.M.)



  

Mogelijke inhoudelijke argumenten 
● “Vergaderingen in open lucht”, dat zijn eigenlijk 

betogingen mogen volgens de Grondwet wel 
onderworpen worden aan voorafgaande toelatingen

● Toch moeten spontane manifestaties ook kunnen 
(rechtspraak Europees hof) 

● Het is niet zo dat niet aangevraagde, resp. niet 
toegelaten manifestaties per definitie overlast 
veroorzaken; volgens Europese rechtspraak primeert 
de vrijheid en is de beperking (zoals gasboete) een 
uitzondering 



  

Mogelijke inhoudelijke argumenten 
● In verband met gasboetes voor betogingen: zie 

zeer uitgewerkte model-protestbrief (met 
verwijzing naar Europese arresten) van Mathieu 
Beys op de site van de Ligue des droits de l' 
homme 



  

Laatste item van de vraagstelling: wat 
gebeurt er als je weigert de opgelopen 

sanctie op te volgen?
● Als de sanctionnerende ambtenaar je definitief 

een gasboete heeft opgelegd (2e gemeentelijke 
brief) en je hebt binnen de maand geen beroep 
ingesteld bij de politierechtbank dan is de boete 
opvorderbaar door een gerechtsdeurwaarder 

● Zelfde situatie als je wel beroep hebt ingesteld 
bij de politierechtbank en deze laatste heeft je 
ongelijk gegeven 

● Er is dus geen nieuwe procedure nodig voor 
een zgn “dwanguitvoering” door deurwaarder!



  

Specifieke regeling voor 
minderjarigen

● Minderjarigen die op het ogenblik van de 
overtreding 16 jaar zijn kunnen een gasboete 
krijgen

● De sanctionnerende ambtenaar moet in dat 
geval de stafhouder van de balie contacteren, 
zodat de minderjarige een advocaat krijgt 
toegewezen

● De aangetekende brieven van de 
sanctionnerende ambtenaar worden ook aan de 
ouders gestuurd 



  

Vervolg: specifieke regeling voor 
minderjarigen

● De gemeente is verplicht een bemiddelingsprocedure 
in te richten als het om een minderjarige gaat 

● Wanneer de sanctionnerende ambtenaar beslist tot 
effectieve oplegging van de boete, staat beroep open 
bij de rechtbank

● In het geval van de minderjarige is dat niet de 
politierechtbank, maar wel de jeugdrechtbank

● In het geval van de minderjarige is dat beroep 
kosteloos (in tegenstelling tot beroep bij de 
politierechtbank)



  

2e vervolg: 
specifieke regeling minderjarigen

● Tegen de beslissing van de jeugdrechtbank die 
een administratieve sanctie oplegt is geen 
beroep meer mogelijk

● De jeugdrechtbank kan echter ook beslissen in 
plaats van een administratieve sanctie een 
“maatregel van bewaring, behoeding, 
opvoeding” op te leggen

● In dat laatste geval is wel beroep mogelijk bij de 
jeugdkamer van het Hof van beroep 
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