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Op maandag 26 juni 200626 juni 200626 juni 200626 juni 2006 organiseert de Koninklijke Kring Officieren 
een studiedag rond het onderwerp  

Gemeentelijke Administratieve Sancties 
 

Inhoud en doelgroepInhoud en doelgroepInhoud en doelgroepInhoud en doelgroep    

 
Rond gemeentelijke administratieve sancties is al heel wat discussie geweest.  
Antwerpen is als een van de eerste steden onmiddellijk begonnen met de toepassing 
ervan.   
 
Na één jaar praktijkervaring maken we de balans op van de praktische toepassing van 
de GAS-wetgeving in de Stad Antwerpen. 
 
De studiedag wil leidinggevenden binnen politiezones en de lokale overheden deze 
praktijkervaringen vanuit Antwerpen aanreiken. 
 
Er zal worden aangegeven hoe Antwerpen deze wetgeving heeft aangegrepen om een 
aantal pijnpunten aan te pakken. 
 
Tevens zal worden stilgestaan bij alle struikelblokken die Antwerpen, zowel de 
administratie als de politie, op haar pad is tegengekomen en hoe hiermee werd 
omgesprongen. 
 
In het namiddaggedeelte worden de praktijkervaringen vooral toegespitst op de aanpak 
van overlast “sluikstorten” en “geluidshinder – horeca”. 
 
Na elk onderwerp is er mogelijkheid tot vraagstelling aan de spreker. 
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Het dagprogrammaHet dagprogrammaHet dagprogrammaHet dagprogramma    

 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

 
VanVanVanVan    TotTotTotTot    OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    SprekerSprekerSprekerSpreker    

09.00u 09.30u Ontvangst en registratie  

09.30u 09.40u Verwelkoming en dagprogramma Carlo Neyt , voorzitter KKOLP 

09.40u 10.00u Inleiding studiedag Patrick Janssens, burgemeester 
Stad Antwerpen 

10.00u 10.45u De uitvoering van het Stadsplan 
Veilig, maatregelen van algemene 
bestuurlijke politie 

Tom Meeuws, directeur Integrale 
Veiligheid Stad Antwerpen 

10.45u 11.00u Koffiepauze  

11.00 11.45u Gemeentelijke Administratieve 
Sancties, 1 jaar toepassing in de 
praktijk. Ervaringen en evaluatie. 

Katleen Janssens  en/of Cathy 
Vermeulen, juristen en 
sanctionerende ambtenaren 
Stad Antwerpen 

11.45u 12.15 Conclusies en visie naar de 
toekomst 

Dirk Grootjans, schepen voor 
Integrale Veligheid Stad 
Antwerpen 

12.15u 13.30u lunch  

13.30u 14.15u Implementatie en toepassing GAS 
door Lokale Politie Antwerpen 

Johan Hegge, commissaris van 
politie, stafmedewerker Directie 
Politionele Operaties PZ 
Antwerpen 

14.15u 15.00u Toepassing GAS door beëdigde 
ambtenaren – praktische aanpak 
sluikstort 

Frie Wils, coördinator beëdigde 
ambtenaren Stad Antwerpen 

15.00u 15.15u Koffiepauze  

15.15u 16.00u Praktische aanpak lawaaihinder en 
overlast HORECA 

Freddy Rottiers, commissaris 
van politie, diensthoofd 
Leefmilieu PZ Antwerpen 

16.00u 16.30u Afsluiting studiedag  
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Praktische informatiePraktische informatiePraktische informatiePraktische informatie    

 
TijdstipTijdstipTijdstipTijdstip::::    
Maandag 26 juni 2006, 
09.00 uur – 16.00 uur. 
 
PrijsPrijsPrijsPrijs::::    
Deelname aan deze 
studiedag kost 50,00 euro 50,00 euro 50,00 euro 50,00 euro 
per persoonper persoonper persoonper persoon.  Hierin zitten 
documentatiemap, 
koffiepauzes en lunch 
inbegrepen.   
    
    
LocatieLocatieLocatieLocatie::::    

Vormingscentrum Schipperswelzijn, Straatsburgdok Noordkaai 2 te 2030 Antwerpen, 
(nabij Metropolis, ruime parkeermogelijkheid in onmiddellijke omgeving). 
Routebeschrijving vanaf afrit autosnelweg bijgevoegd. 
 

 Hoe inschrijven ? Hoe inschrijven ? Hoe inschrijven ? Hoe inschrijven ?    

 
Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 19 juni 2006.  Deze strook 
(of gelijkaardige gegevens) zijn te bezorgen aan KKOLP, Everaertsstraat 105 te 260 
Antwerpen of via fax 03 690 09 90 of via e-mail info@kringofficieren.be. 
De inschrijving is definitief, u ontvangt een factuur. 
 

Inschrijvingsstrook studiedag GAS dd. 26 juni 2006  
 
 
Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Graad/functie:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Gegevens werkgever (naam/adres):……………………………………………………………………………………………… 
 
Facturatieadres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel werk: ………………………………… ………………………… GSM:..……………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Neemt deel aan de studiedag GAS.   
 

� Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 19 juni 2006  bezorgen aan het secretariaat, Everaertsstraat 105 te 
2060 Antwerpen ter attentie van commissaris Freddy Rottiers of via een van onderstaande 
communicatiemogelijkheden (fax, mail) 

 


