
 

Uniform Bemiddelingsreglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 

Hoofdstuk I: Algemeen 

Art. 1 

De bemiddelaar draagt zorg voor de begeleiding van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in de 
wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Hij staat ter beschikking van alle 
gemeenten binnen het arrondissement Turnhout die van deze dienstverlening gebruik wensen te 
maken. 

Art. 2 

De bemiddeling wordt verplicht aangeboden aan minderjarige overtreders vanaf de leeftijd zoals 
voorzien in het betreffende politiereglement. Aan meerderjarige overtreders kan het aanbod van de 
bemiddeling worden gedaan, indien de sanctionerend ambtenaar meent dat dit een meerwaarde 
betekent voor de betrokken partijen. 

Art. 3 

Uitzonderlijk en op verzoek van alle betrokken proces-partijen kan de bemiddelingsprocedure worden 
verder gezet na het verstrijken van de verjaringstermijn. De bemiddeling vindt dan niet meer plaats in 
het kader van de GAS-procedure. De sanctionerend ambtenaar wordt hiervan in het evaluatierapport 
van de bemiddelaar op de hoogte gebracht. 

Art. 4 

De bemiddeling vindt plaats voorafgaand aan de boetebeslissing van de sanctionerend ambtenaar. 

 

Hoofdstuk II: Uitgangspunten van de bemiddeling 

Art. 5 

De bemiddeling is een open communicatieproces tussen alle aktoren in een geschil, waarbij de 
herstelgedachte centraal staat. Dit proces wordt ondersteund door de bemiddelaar. De aktoren 
kunnen zijn: de meerderjarige overtreder, de minderjarige overtreder en zijn ouders/voogden, 
benadeelde partijen (individuen, rechtspersonen, instellingen, een groep buurtbewoners, etc.), de 
raadsman van betrokkenen, een vertrouwenspersoon, etc. 

Art. 6 

Deelname aan de bemiddeling maakt het voor de overtreder mogelijk de door hem veroorzaakte 
schade te vergoeden, oplossingen te zoeken voor de oorzaken die aan de basis liggen van de 
inbreuk, afspraken te maken om een conflict te doen bedaren en/of zijn verantwoordelijkheid op te 
nemen door het leveren van, als symbolisch herstel voor de inbreuk, een GAS-prestatie, het 
aanbieden van excuses aan de benadeelde, het maken van een werkstuk, etc. 

Art. 7 

De bemiddeling biedt de benadeelde partij de mogelijkheid aan zijn belangen tegemoet te komen en 
geeft de partijen eveneens de mogelijkheid de onderlinge communicatie te herstellen. Daarnaast is de 
bemiddeling een middel om de overtreder te sensibiliseren omtrent de gevolgen van zijn handelen, de 
sociale cohesie in een buurt te bevorderen, de gemeente te informeren over maatschappelijke 
vraagstukken en om partijen door te verwijzen naar gespecialiseerde instanties. 



Art. 8 

De bemiddeling is gebaseerd op vrijwilligheid (de deelname is niet verplicht) en vertrouwelijkheid (niet 
alles wat tijdens de sessie wordt gezegd kan naar buiten worden gebracht). De bemiddelaar is 
transparant (de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen worden getoetst aan de juridische 
context) en meerpartijdig (er wordt geluisterd naar de standpunten van alle partijen). 

 

 

Hoofdstuk III: Het verloop van de bemiddeling 

Art. 9 

De sanctionerend ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor bemiddeling. Hij 
maakt de relevante stukken van het dossier (processen-verbaal, opstartbrief, verweerschriften, etc.) 
over aan de bemiddelaar. In zijn opstartbrief worden de gegevens van de bemiddelaar reeds vermeld. 

Art. 10 

Indien de overtreder hierom verzoekt kan de sanctionerend ambtenaar ook na het opstarten van de 
GAS-procedure het dossier overmaken aan de bemiddelaar. 

Art. 11 

Alle in het proces-verbaal vermelde partijen worden in principe door de bemiddelaar aangeschreven. 
Indien er geen benadeelde partijen in het proces-verbaal worden vermeld neemt de gemeente op 
indirecte wijze zijn rol van slachtoffer op. 

Art. 12 

De partijen worden gestimuleerd tot actieve deelname aan het bemiddelingsproces. Dit geeft 
deelnemers de mogelijkheid zich vrij uit te drukken over de feiten, de gevoelens die hiermee gepaard 
gingen, de gevolgen en de verwachtingen. Deze onderlinge dialoog geeft de benadeelde de 
mogelijkheid een antwoord te krijgen op zijn vragen en biedt de overtreder de mogelijkheid zijn 
verantwoordelijkheid op te nemen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden eigen voorstellen te 
formuleren. De bemiddelaar speelt hierbij een ondersteunende rol. Een ontmoeting tussen de partijen 
is niet verplicht, of soms zelfs niet wenselijk of mogelijk. De communicatie kan ook indirect gebeuren, 
waarbij de bemiddelingsambtenaar fungeert als “doorgeefluik”. 

Art. 13 

Indien de overtreder minderjarig is, worden de ouders/voogden en de raadsman op de hoogte 
gehouden over het verloop van de bemiddelingsprocedure. Tijdens het bemiddelingsgesprek is er 
steeds een meerderjarige vertrouwenspersoon (vernoemde personen of andere) aanwezig. 

Art. 14 

Indien de sanctionerend ambtenaar hierom verzoekt, verstrekt de bemiddelaar hem de nodige 
informatie over de stand van zaken van de bemiddeling. 

Art. 15 

De bemiddeling mondt idealiter uit in een schriftelijke overeenkomst, waarin de afspraken tussen de 
deelnemers worden vastgelegd. De bemiddelaar staat in voor de opvolging van deze afspraken en 
stuurt deze, indien gewenst, bij. 



Art. 16 

De bemiddelingsovereenkomst met als voorwerp het leveren van een GAS-prestatie wordt 
goedgekeurd door middel van een burgemeestersbesluit (Stad Turnhout) of een besluit van het 
college van burgemeester en schepenen (voor wat betreft de overige gemeenten). 

Art. 17 

De onbezoldigde herstelprestatie vindt plaats bij een dienst van de gemeente waar de inbreuk werd 
gepleegd of bij een door het college van burgmeester en schepenen aangewezen instelling en bestaat 
uit het verrichten van een taak van algemeen nut of uit het deelnemen aan acties van gemeentelijk 
belang. 

Art. 18 

De overtreder die een GAS-prestatie levert is behoorlijk verzekerd voor materiële en lichamelijke 
schade. Deze prestatie mag geen gevaarlijk of onredelijk zwaar werk inhouden. De aard, inhoud en 
wijze van uitvoering dient te gebeuren met eerbiediging van het zelfrespect, ras, huidskleur, etnische 
oorsprong, nationaliteit, taal, godsdienst, politieke of andere overtuigingen, financiële, sociale of 
andere status van de overtreder. 

Art. 19 

De GAS-prestatie wordt begeleid door de bemiddelaar. Hij houdt voor het bepalen van de 
prestatieplaats en van het aantal te presteren uren rekening met de persoon van de overtreder en de 
aard van de inbreuk. 

Art. 20 

De bemiddelaar rapporteert de sanctionerend ambtenaar over het resultaat van de bemiddeling en 
houdt hierbij rekening met de termijn die de sanctionerend ambtenaar nuttig acht voor het nemen van 
zijn eindbeslissing. In zijn verslaggeving houdt de bemiddelaar de nodige neutraliteit in acht en is hij 
gebonden aan zijn discretieplicht: hij deelt slechts deze informatie mee die nuttig is voor het nemen 
van de eindbeslissing. 

Art. 21 

De sanctionerend ambtenaar interpreteert bij het nemen van zijn eindbeslissing het verslag van de 
bemiddelaar. De beoordeling zoals gerapporteerd door de bemiddelaar wordt hierbij meegewogen. 

 

 

 

 


