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Interpellatie van de h. Norré: Gemeentelijke administratieve sancties.
De h. Norré verwijst naar de algemene beleidsverklaring waarin wordt aangegeven dat gemeentelijke
administratieve sancties vaker toegepast zullen worden. Wat wordt hiermee concreet bedoeld? Volgens het
politiereglement kunnen minderjarigen (vanaf 14 jaar op het ogenblik van de feiten) ook een dergelijke sanctie
krijgen. Welke cijfers zijn hierover beschikbaar voor 2017, 2018 en de eerste drie kwartalen van 2019?
De h. Cools antwoordt dat de meeste sancties parkeerovertredingen betreffen. Sommige gemeentelijke
vaststellers lijken ook weinig sancties op te leggen, terwijl er toch veel gedragingen zijn die een sanctie
verantwoorden. Op welke manier verzekert het college een maximale efficiëntie inzake deze sancties?
De burgemeester antwoordt dat de toelating om een GAS voor gemengde inbreuken (algemeen
politiereglement + strafwetboek) op te leggen aan het parket gevraagd kan worden. Binnen de conferentie van
burgemeesters wordt gewerkt aan een harmonisering van alle algemene politiereglementen van het gewest.
Aantal sancties: 575 in 2014, 504 in 2015, 604 in 2016, 525 in 2017, 667 pour in en tot nu toe 739 in 2019.
Aantal dossiers met minderjarigen: 5 in 2014, 4 in 2015, 6 in 2016, 23 in 2017 en 2 in 2018.
In Ukkel ligt de min. leeftijd van minderjarigen op 14 jaar terwijl dit vaak 16 jaar is in andere gemeentes. Dit
heeft een ontradende doelstelling: voorkomen dat ze zwaardere misdrijven zouden plegen wanneer ze 16 jaar
worden. Bemiddeling is belangrijk omdat dit inspeelt op de straffeloosheid wanneer het parket niet vervolgt. De
burgemeester deelt het standpunt van de h. Cools. Er moet wel erkend worden dat de toestand is verbeterd.
De h. Norré vindt preventie en bemiddeling belangrijker dan repressie, voor jongeren én volwassenen. De
boetes houden namelijk geen rekening met het inkomen of de bijzondere omstandigheden van de overtreder.
De burgemeester antwoordt dat het stijgend aantal GAS-boetes aantoont dat repressie nog steeds nodig is.
De h. Desmet zou graag preventieacties in scholen zien. Kinderen moeten geïnformeerd worden om te
vermijden dat ze het gedrag van hun ouders gewoon zouden overnemen.
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat er sensibilisering in scholen plaatsvindt. Veel scholen en rokende ouders
die hun kind opwachten vragen ook asbakken aan de schoolingangen. Ze was hier enigszins verbaasd over omdat
roken zowel binnen de school als in de onmiddellijke omgeving verboden is. In samenspraak met de
schooldirecties zullen gepaste locaties gekozen worden zodat kinderen niet gehinderd worden door de geur.
De h. Norré verduidelijkt dat hij op geen enkele manier een lakse aanpak beoogt. Hij vraagt zich enkel af of
de administratieve sancties wel de beste oplossing zijn.

