
 

GAS-boetes onder de loep genomen: voortaan kan de rechter ze ook verlagen 

Het systeem van de GAS-boetes (de Gemeentelijke Administratieve Sancties) werd in 1999 ingevoerd.  

Hierdoor heeft elke gemeente de bevoegdheid om (kleine) inbreuken rechtstreeks te sanctioneren, 

zonder tussenkomst van een rechter. Over dit boetesysteem bestond al veel discussie. 

Zo kan een inbreuk op het stilstaan en parkeren, zowel strafrechtelijk (voor de politierechtbank) als 

administratief (via een GAS-boete), worden afgehandeld.  

Vanaf 2013 werd het ‘samenloopverbod’ tussen beide procedures doorbroken. Dit zorgt ervoor dat het 

Openbaar Ministerie ervoor kan kiezen om geen vervolging in te stellen, wat maakt dat overtreders via 

het gemeentebestuur een GAS-boete krijgen. 

Onlangs werd de vraag gesteld naar de houdbaarheid van een systeem met verschillende procedures 

en  straffen voor bijvoorbeeld een eenvoudige parkeerovertreding. 

Wanneer iemand strafrechtelijk gedagvaard wordt, zal hij immers de mogelijkheid hebben om voor de 

politierechtbank allerlei argumenten en verzachtende omstandigheden aan te halen. Zo de rechter 

overtuigd wordt, kan deze volgens de Wegverkeerswet de geldboete verminderen tot een symbolische 

euro of zelfs iemand louter schuldig verklaren zonder boete. 

Wanneer het openbaar ministerie vindt dat de feiten niet ernstig genoeg zijn om een dagvaarding voor 

de strafrechter uit te brengen, zal de overtreder via de gemeente een GAS-boete krijgen. De bedragen 

hiervoor worden vastgelegd in een K.B.  Voor parkeren gaat het bijvoorbeeld om 58,00 of 116,00 euro, 

afhankelijk van de aard van de inbreuk. 

Zo de GAS-boete wordt betwist, kan men beroep aantekenen bij de burgerlijke kamer van de 

politierechtbank. Het voordeel is dat de dader in dat geval geen strafblad riskeert. Als de rechter de 

feiten bewezen acht, moet hij de in het K.B. vermelde tarieven respecteren. De omvang van de boete 

kan dus niet verminderd worden. 

Het Grondwettelijk Hof maakte op 23.01.2019 komaf met deze ongelijkheid. Het hof aanvaardt een 

schending van het gelijkheidsbeginsel wanneer éénzelfde politierechter de boete wel kan verlagen in 

een strafkamer, maar dit niet kan doen als hij zetelt als beroepsrechter voor een GAS-boete. 

Het Hof besliste dat de politierechter voortaan ook een matigingsbevoegdheid heeft bij GAS-sancties 

voor (in dit concrete geval) inbreuken tegen het stilstaan en parkeren. 

Wanneer u dus al dan niet terecht een parkeer- of een andere GAS-boete ontvangt, loont het de moeite 

de geldigheid ervan na te kijken of toch zeker de eventuele omstandigheden waarin de feiten 

gebeurden. 

Beroep aantekenen bij de politierechtbank, kan immers een verlaging van de boete betekenen tot onder 

het minimum, zonder dat u hiervoor verdere strafrechtelijke gevolgen riskeert. 

LM&DS staat tot uw beschikking voor al uw vragen of voor het behandelen van uw zaak. 

In een eerste, gratis consultatie gaan wij na of een eventuele betwisting zin heeft en of u hiervoor in 

rechtsbijstand verzekerd bent, zodat u onze kosten niet eens zelf moet dragen. Nadien staan wij u, 

indien nodig, bij voor de rechtbank. 

 

Yves Mertens, Sofie Dezittere & Willem Verboven, advocaten LM&DS 

 

LM&DS advocaten heeft getracht deze tekst zo correct mogelijk op te stellen. Er werd echter voorrang gegeven aan het opstellen 
van een begrijpelijk document dat de krachtlijnen weergeeft zodat dit leemtes en onnauwkeurigheden zal bevatten. Er wordt door 
LM&DS advocaten en de medewerkers geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit document. 
 


