GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Interpellatie van de h. Desmet: Alternatieve straffen.
De h. Desmet herinnert eraan dat "kleine" gevangenisstraffen, waarbij een veroordeelde in een vijandige omgeving terecht komt, meer kwaad dan goed doen. Gevangenissen zijn niet meer de enigste oplossing voor misdrijven en een gevangenisstraf komt er enkel als dit echt noodzakelijk blijkt. Ondanks dit raken
de gevangenissen steeds meer verzadigd. Elk sociaal wangedrag moet uiteraard bestraft worden en daarbij
moet rekening gehouden worden met de overtreder zelf en de gepastheid van vrijheidsberoving. Gemeenschapswerk is ongetwijfeld een efficiënter alternatief voor een korte gevangenisstraf. De veroordeelde moet
een werk uitvoeren, gratis, ten dienste van de gemeenschap of een vereniging. De h. Desmet wenst graag
informatie over de deelname van de gemeenteoverheid in de opvang en omkadering van werkstraffen van
veroordeelden en de gevolgen hiervan.
De voorzitter antwoordt dat het gemeentebestuur nog geen vragen heeft gekregen over werkstraffen die opgelegd worden door correctionele rechtbanken. De opvolging van deze straffen behoort tot de
exclusieve bevoegdheid van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie. Tot op heden heeft dit ministerie nog
nooit een beroep gedaan op een Brusselse gemeente om alternatieve straffen ingevolge een correctionele
veroordeling uit te werken. In het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) beschikt de
gemeente echter over de mogelijkheid om alternatieve straffen op te leggen, via lokale bemiddeling of gemeenschapsdiensten. Deze lokale bemiddeling is bovendien verplicht voor minderjarigen. Voor meerderjarigen zijn deze bemiddeling en gemeenschapsdiensten facultatief en de overtreder moet hiervoor zijn goedkeuring verlenen. De voorzitter vermeldt dat de gemeenschapsdienst, vermeld in artikel 9 en volgende van
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties een prestatie van de overtreder ten bate van de gemeenschap is, zonder enige vergoeding, voor een gemeentedienst met omkadering
door deze dienst. Een voorbeeld: overtreders die tags hebben aangebracht, moeten onder toezicht van de
bevoegde dienst zelf tags gaan verwijderen. De lokale bemiddeling van artikel 13 van deze wet dekt elke
maatregel waarmee de overtreder de veroorzaakte schade kan herstellen of vergoeden en waarmee het
conflict bijgelegd wordt. In de praktijk krijgen minderjarigen bijna uitsluitend een alternatieve straf omdat de
lokale bemiddeling bij hen verplicht is. Indien een gemeenschapsdienst in het kader van deze bemiddeling
wordt voorgesteld, moet de minderjarige hier ook mee akkoord gaan. Indien niet, gaat het dossier terug naar
de sanctionerende ambtenaar die aldus een boete kan opleggen. In de meeste gevallen kiezen minderjarigen
de alternatieve straf in plaats van de boete, terwijl dit bij de meerderjarigen net het omgekeerde is.
De h. Desmet vraagt of personen, veroordeeld tot een gemeenschapsdienst, hun straf uitzitten als de
gemeentes niet in dit systeem betrokken zijn.
De voorzitter antwoordt dat de betrokken overtreders opgevangen worden binnen bijzondere omkaderingen.

