Schriftelijke vraag gesteld door de heer Loewenstein: Administratieve sancties - Balans.
Op het vlak van administratieve sancties geven de rekeningen 2017 een saldo van € 452.970,83
weer. In de gewijzigde begroting 2018 bedroeg dit € 551.200. De begroting 2019, die op 28
mei jl. werd aangenomen, voorziet een ontvangst van € 752.800.
Kunt u me het volgende meedelen:
1. de cijfers voor de GAS-boetes voor het jaar 2018:
a. aantal pv's
b. aantal en soort sancties
c. totaal verschuldigd bedrag
2. diezelfde informatie voor de vijf eerste maanden van het jaar 2019
3. het aantal vaststellende ambtenaren die tewerkgesteld zijn bij de Dienst Administratieve
Sancties of die gemachtigd zijn administratieve sancties op te stellen in 2017, 2018 en
2019?

Antwoord van de heer Ouartassi:
Punt 1 : 1. de cijfers voor de GAS-boetes voor het jaar 2018:
d. 7897 pv’s
e. 6494 verkeersboetes (onwellevendheid in het verkeer) en 1403 (administratieve)
f. Bedrag ontvangen op rekening: € 558.441,01 en iets meet dan € 90.000 die we hebben
ingevorderd voor de overtredingen van vorige jaren via de deurwaarder, aanmaningen
van de dienst, veroordelingen voor de politierechtbank, wat de ontvangsten op
ongeveer € 640.000 brengt.
Punt 2: wij zijn niet in staat de informatie voor de eerste vijf maanden over te maken, maar
kunnen dit wel doen voor het eerste trimester, aangezien we nog bezig zijn voor april en mei
2019:
d. 2776 pv’s
e. 2666 en 110
f. Reeds ontvangen bedrag per I.O.: € 123.650 en € 110.668,73 nog op de rekening (wat
overeenstemt met het bedrag van de overtredingen na 2019 en eventueel deurwaarder
en/of aanmaning voor de voorgaande maanden).
Punt 3:
Het aantal personeelsleden die door de Gemeenteraad werden gemachtigd en aangesteld om
administratieve sancties op te leggen bedroeg in 2018 5 (alle diensten samen) (aanvankelijk: 3
in 2017) (contractuelen en statutairen); 5 hebben hun opleiding met succes voltooid en moeten
nog door de Gemeenteraad worden aangesteld, en er worden er nog 2 opgeleid. Dit brengt het
aantal personeelsleden op dit ogenblik op 12. Alle diensten zullen een vraag krijgen opdat er
verschillende beambten kunnen worden gemachtigd.

