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Schriftelijke vraag: GAS-boetes 

Geacht raadslid 

Op 11 oktober 2019 informeerde u via een schriftelijke vraag naar het aantal GAS-boetes dat in 2017 
en 2018 werd uitgeschreven. Daarnaast vroeg u naar het aantal (gegrond verklaarde) bezwaren en de 
kwaliteitscontrole op de opgestelde PV's. 

De concrete vragen waren de volgende: 

• Hoeveel GAS-boetes werden er uitgeschreven in 2017 en hoeveel in 2018? 
• Kan u de cijfers per district geven? 
• Op welke wijze wordt er toegezien op de correctheid van de uitgeschreven GAS-boetes? 
• Wat is het aandeel van de GAS-boetes waartegen bezwaar wordt ingediend? Zowel voor de 

verkeersovertredingen als de andere boetes afzonderlijk. 
• Hoeveel van de bezwaren tegen een GAS-boete wordt na onderzoek gegrond bevonden? 

Zowel voor de verkeersovertredingen als de andere boetes afzonderlijk. 
• Worden deze cijfers ook per individuele GAS-ambtenaar bijgehouden? Zo ja, vertonen deze 

cijfers dan een uniform beeld ten opzichte van het gemiddelde en de mediaan? Zo neen, heeft 
u een verklaring voor de verschillen? Dewelke? 

Ik kan u als volgt antwoorden op basis van informatie van de stedelijke bedrijven Maatschappelijke 
Veiligheid en Stadsontwikkeling: 

Hoeveel GAS-boetes werden er uitgeschreven in 2017 en hoeveel in 2018? 

1n 2017 en 2018 stelden medewerkersvan de afdeling Maatschappelijke Veiligheid/ Stadstoezicht en 
de lokale politie samen respectievelijk 9.566 en 9.543 GAS-pv's voor overlast op. Onder deze 
overlastdossiers vallen inbreuken op en schendingen van volgende hoofdcategorieën: het 
alcoholverbod, beschadiging, bevuilen, brandveiligheid, foutief gebruik openbaar domein, openbare 
rust, prostitutie en zoekgedrag drugs . 
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In 2017 en 2018 deden parkeerwachters van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen en de lokale politie 
samen respectievelijk 114.027 en 153.416 GAS-vaststellingen van parkeerovertredingen. 

Kan u de cijfers per district geven? 

GAS-pv·s overlast opgesteld door het stedelijk bedrijf Maatschappelijke Veiligheid en de lokale 
politie: 

Hiervoor zouden alle PY- s manueel geverifieerd moeten worden - wat op administratief vlak een 
aanzienlijke oefening zou vergen. Om die reden kan ik geen detailcijfers van het aantal GAS-pv's op 
districtsniveau aanleveren. 

GAS-pv·s parkeerovertredingen opgesteld door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen en de lokale politie: 

I Aantal GAS-pv's / district 2017 2018 

Antwerpen 76.555 105.774 
Berchem 4.325 5.959 
Borgerhout 10.189 12.554 
Deurne 7.626 9.917 
Ekeren 1.261 1.227 
Hoboken 5.566 5.953 
Merksem 4.958 7.484 
Wilrijk 3.547 4.548 

Op welke wijze wordt er toegezien op de correctheid van de uitgeschreven GAS-boetes? 

Elke GAS-vaststeller van de afdeling Maatschappelijke Veiligheid/ Stadstoezicht moet eerst een 
wettelijk verplichte opleiding doorlopen. 

De kwaliteitscontrole van de processen-verbaal van de Politiezone Antwerpen gebeurt op de eigen 
afdeling Functioneel Beheer; de processen-verbaal van de afdeling Maatschappelijke Veiligheid/ 
Stadstoezicht worden door de kwaliteitsmedewerker van de afdeling Stadstoezicht gecontroleerd. 

Beide controles vinden plaats alvorens de processen-verbaal worden overgemaakt aan de afdeling 
Maatschappelijke Veiligheid/ Bestuurlijke Handhaving. 

Binnen de afdeling Bestuurlijke Handhaving doet de sanctionerend ambtenaar vervolgens nog een 
controle op eventuele inhoudelijke tekortkomingen en procedurefouten. 

De Strategische Cel van de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid stelt maandelijks rapporten 
op van de processen-verbaal die niet voldeden aan de kwaliteitsvereisten. Deze rapporten worden aan 
de Politiezone Antwerpen en de afdeling Maatschappelijke Veiligheid/ Stadstoezicht bezorgd. 

Op basis van de noden van de toezichters wordt er bijgestuurd door middel van opleidingen - 
bijvoorbeeld door een sanctionerend ambtenaar - of coaching . 
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Sinds de reorganisatie van 201 7 wordt bij de aanwerving van nieuwe toezichters bovendien strenger 
geselecteerd op de competentie 'schrijven van een verslag'. 

Wat de parkeerovertredingen betreft, zijn enkel opgeleide politieagenten en parkeerwachters van 
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen gemachtigd om vaststellingen van overtredingen te verrichten. De 
sanctionerend ambtenaren beoordelen deze vaststellingen en leggen een boete op. Binnen de afdeling 
van de sanctionerend ambtenaren wordt steeds toegezien op een gelijkwaardige beoordeling van de 
vaststellingen/ overtredingen. 

Wat is het aandeel van de GAS-boetes waartegen bezwaar wordt ingediend? Zowel voor de 
verkeersovertredingen als de andere boetes afzonderlijk. 

Hoeveel van de bezwaren tegen een GAS-boete wordt na onderzoek gegrond bevonden? Zowel 
voor de verkeersovertredingen als de andere boetes afzonderlijk. 

Aantal (gegrond verklaarde) bezwaren tegen GAS-boetes voor overlast: 

aantal besliste pv's aantal bezwaren I aantal gegrond verklaarde bezwaren(*) I 
6.059 941 515 
5.836 867 ~84 

(*) Voor de gegrond verklaarde bewaren werd het boetevoorstel verlaagd of geseponeerd. 

De cijfers in de kolom 'aantal besliste pv's' zijn van toepassing op de pv's waarvoor de sanctionerend 
ambtenaar in 2017 en 2018 een definitieve beslissing heeft genomen. Deze aantallen zijn bijgevolg 
niet gelijk aan het totaal aantal GAS-vaststellingen zoals vermeld in het antwoord op uw eerste 
deelvraag. De opmaak en de uiteindelijke beslissing over een bezwaar van eenzelfde pv gebeuren niet 
noodzakelijk binnen hetzelfde kalenderjaar. 

Bovendien bevat niet elk GAS-pv voor overlast een geldboete als sanctievoorstel. Wanneer er sprake 
is van een verwittiging, ouderlijke betrokkenheid of een directe seponering is er immers geen 
beroepsprocedure en wordt er evenmin een beroepsprocedure opgestart. 

Aantal (gegrond verklaarde) bezwaren tegen GAS-boetes voor parkeerovertredingen: 

I aantal bezwaren I aantal gegrond verklaarde bezwaren! 

9.094 2.327 
2018 
20171 

12.092 3.264 

. 
l! STAD ANTWERPEN 
;- Kabinet burgemeester 

KB_ Klantenrnanagement@stad. Antwerpen. be 



Worden deze cijfers ook per individuele GAS-ambtenaar bijgehouden? Zo ja, vertonen deze 
cijfers dan een uniform beeld ten opzichte van het gemiddelde en de mediaan? Zo neen, heeft u 
een verklaring voor de verschillen? Dewelke? 

Er worden geen afzonderlijke cijfers per individuele GAS-ambtenaar bijgehouden. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groeten 

Bart De Wever 
burgemeester 
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