
    

zaterdag 12 oktober 

vanaf 13.00 u 

Gemeenschapscentrum 

Ten  noey
Brussel

(Sint-Joost-ten-node)

TweeTalige  sTarTdag 
over   de

 gemeenTelijke 

   adminisTraTieve 

     sancTies (gas)

Eind mEi stEmdE EEn ovErgrotE mEErdErhEid in hEt fEdEraal parlEmEnt EEn niEuwE gas-wEt. dE 
omvang van dE wEt wErd daarmEE drastisch uitgEbrEid En kindErEn van ampEr 14 jaar wordEn 
strafbaar ondEr dit gas-rEgimE. dE wEt kwam Er ondanks massaal protEst  van 213 organi-
satiEs uit hEt middEnvEld. maar hEt protEst stopt niEt. in hEt najaar komt Er EEn grotE natio-
nalE anti-gas bEtoging En volgEn hEr En dEr gas dEbattEn waarbij lokalE politici bEvraagd 
wordEn ovEr hun gas plannEn. gas is EEn omvangrijk fEnomEEn. om hEt tE duidEn in al zijn 
aspEctEn organisErEn divErsE middEnvEldorganisatiEs op 12 oktobEr EEn startdag mEt vEr-
schillEndE wErkgroEpEn En EEn afsluitEnd dEbat ovEr dE EvolutiE van gas. 



    

programma 

13.00 u: verwelkoming
Inleidend plenair gedeelte: ‘GAS doorgelicht’ 
(simultaan vertaald)

Wat zijn ‘gemeentelijke administratieve sancties’? Hoe worden ze toege-
past? Analyse actuele toestand en hervorming van de wet door Caroline 
De Geest (Beleidsmedewerkster/juriste bij Liga voor Mensenrechten) en 
Christine Guillain (Ligue des Droits de l’Homme)

14.00 u: start werkgroepen 

Blok 1: 14.00 u - 15.30 u
Werkgroep 1: “Buurtbemiddeling als mogelijk alternatief” 
(simultaan vertaald)

Robert Delathouwer (ambtenaar, criminoloog en provinciaal coördina-
tor burenbemiddeling van de provincie Vlaams-Brabant) verzorgt een 
algemeen theoretisch kader. 

Praktijkvoorbeeld door Madeleine Guyot (directrice van l’A.M.O. 
Samarcande). Madeleine coördineert binnen jeugdwelzijnsorganisatie 
Samarcande samenlevingsopbouwprojecten die het verbeteren van de 
leefomgeving van jongeren tot doelstelling hebben. De nieuwe GAS-
wet betekent een bedreiging voor de preventieve buurtbemiddeling die 
Samarcande organiseert.  

Werkgroep 2: “Wat te doen bij het verkrijgen van een 
GAS boete?”

Een Nederlandstalige werkgroep wordt begeleid door Edith Flamand 
(advocaat bij Progress Lawyers Network).

Een Franstalige werkgroep door Ivo Flachet (advocaat bij Progress 
Lawyers Network).  

Korte pauze: 15u30-15u45

Blok 2: 15.45 u - 17.15 u
Werkgroep 3: “De rol van eerstelijnsrechters (jeugdrech-
ters / vrederechters)” (simultaan vertaald)

Door Jan Nolf (gewezen advocaat en vrederechter, actief als columnist, 
blog: www.JustWatch.be)  

Werkgroep 4: “Een filosofische benadering van de publie-
ke ruimte (relatie GAS en publieke ruimte).” 

Een Nederlandstalige werkgroep onder begeleiding van Pieter Cools. 
(socioloog bij onderzoeksgroep OASeS (ongelijkheid armoede sociale 
uitsluiting en de stad))

Een Franstalige werkgroep onder begeleiding van Mathieu Van Criekingen 
(onderzoeker aan de ULB – géographie humaine/ IGEAT / 4Cities)

17.15 u: actiegerichte oproep
Wat kun je lokaal doen? 

Overzicht van de geplande en lopende acties en voorstelling website 
www.gasboetes.be door Kelly Franceus (Stafmedewerker Masereelfonds) 
en Justine Masseaux (Stafmedewerker Samarcande)

17.30 u: plenair slotdebat
De evolutie van GAS (simultaan vertaald) : 

Hoe zijn de GAS ontstaan? Vanwaar de uitbreiding? Kunnen we spreken 
over willekeur? Wat impliceert de nieuwe wet? 

Panelleden: Joëlle Milquet (minister van binnenlandse zaken, ge-
vraagd), Bart Somers (burgemeester Mechelen, gevraagd), Stephan 
Durviaux (Adviseur van de ‘Délégué général aux droits de l’enfant’),  
Lander Piccart (voorzitter van de  Vlaamse jeugdraad),  Jos Vander 
Velpen (voorzitter Liga voor Mensenrechten/advocaat), Zoë Genot 
(volksvertegenwoordiger Ecolo). 
Moderator:  Dave Sinardet (politicoloog)

Dit debat kan ook bijgewoond worden door mensen die niet aan de 
studienamiddag hebben deelgenomen.

prakTisch 

Wanneer? Zaterdag 12 oktober, vanaf 13u

Waar? Gemeenschapscentrum Ten Noey,  Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node.  
Vlakbij metrostation Madou, diverse bushaltes (Lijn en MIVB)  in de onmiddellijke 
omgeving. 

Prijs? De inkom is gratis. 

Inschrijven: Verplicht vooraf in te schrijven via gent@masereelfonds.be of 09/225 38 53. Gelieve 
ook de keuze van de werkgroepen door te geven (1 of  2 en 3 of 4)

Organisatie: ACV jongeren, Ambrassade, Climaxi, Comac, D’Broej, FCJMP, HCA, Het Werkt ! Ça 
Marche !,  LEF/FGE, Liga voor Mensenrechten/ Ligue des Droits des Hommes, Mase-
reelfonds, Pax Christi, PLN, Samarcande, Tegengas en Vermeylenfonds 

Meer info: www.gasboetes.be  (deze website volgt de GAS berichten op de voet en informeert 
over acties)


