VERWEERFORMULIER GAS 1, 2, 3 - minderjarige

Omdat je minderjarig was op het moment van de feiten brengt de sanctionerend
ambtenaar de stafhouder van de orde van advocaten op de hoogte van de opstart van de
procedure. Er zal een advocaat worden aangesteld die jou kosteloos zal bijstaan gedurende
de procedure.
In eerste instantie zal een bemiddelingsaanbod worden voorgesteld. Je mag hierover een
brief verwachten van de bemiddelaar. Als je dit aanbod weigert of de bemiddeling faalt, dan
wordt de GAS-procedure verdergezet.

Je hebt 15 dagen de tijd na datum van kennisgeving om schriftelijk verweer in te dienen via
dit verweerformulier. Dit verweer moet AANGETEKEND verstuurd worden naar:
Haviland - Sanctionerend ambtenaar
Brusselsesteenweg 617
1731 Zellik

BELANGRIJK
□

Er kan slechts 1 verweer per dossier worden ingediend.

□

Zorg ervoor dat je het onderstaande formulier volledig en correct invult.

□

Zorg ervoor dat je alle bewijsdocumenten toevoegt die noodzakelijk zijn om
jouw beweringen te staven. Na indiening kunnen geen documenten meer
toegevoegd worden.

□

Laattijdig ingediend verweer is onontvankelijk en zal niet worden behandeld.
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Gegevens
Dossiernummer

__ __ / __ __ __ __ / __ __ __ / __ __ __ __ __ __

Familienaam + voornaam
(of naam onderneming)

___________________________________________________

Postcode + woonplaats

________ — _______________________________________

Adres

Straat _____________________________________________
Huisnummer ________ — Bus ________

Telefoon- of GSM-nummer

________ / ____ . ____ . ____

E-mailadres

________________________________ @ _______________

Rijksregisternummer

____ . ____ . ____ — ____ . ____

Datum van verzending van uw verweer

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Ik wens NIET in te gaan op het aanbod van lokale bemiddeling *

* Indien je niet ingaat op het bemiddelingsaanbod, dan geeft de sanctionerend ambtenaar de
bemiddelaar de opdracht het bemiddelingsdossier stop te zetten en wordt de GASprocedure verdergezet.

Ik wens een mondelinge hoorzitting **

** Je hebt eveneens recht op een mondelinge verdediging. De sanctionerend ambtenaar zal
het tijdstip bepalen waarop het mondeling verweer zal doorgaan. Het mondeling verweer
vindt plaats in de taal van de gemeente waarin de overtreding werd begaan.
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Verweer

Bijlagen (Bv. gehandicaptenkaart, bewijs van woonst met historiek,…)
1
2
3
4
5

Na de indiening van jouw verweerdossier kunnen er GEEN bewijsstukken meer
worden toegevoegd. Er zal enkel rekening worden gehouden met aangebrachte
elementen die kunnen worden bewezen.
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