UNIFORM GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT
GEMEENSCHAPPELIJK DEEL A

ALGEMENE BEPALINGEN – SANCTIES (of STRAFBEPALINGEN)
Artikel 1
Met als doel te streven naar een gelijkwaardige rechtszekerheid voor de
burger binnen onze politiezone en te komen tot een uniform optreden van de
politie binnen de 3 gemeenten van de Politiezone Kempen Noord-Oost, is er
nood aan een “Uniform Gemeentelijk Politiereglement”, verder UGP genoemd.
Artikel 2
Om dit doel te bereiken heeft het politiecollege een uniforme structuur
uitgewerkt, waarin alle bestaande politieverordeningen opgenomen werden.
Artikel 3
Om de uniformiteit van de inhoud zoveel als mogelijk te bewaren en te
behouden naar de toekomst toe, achten de gemeenteraden het opportuun om
voorafgaand aan mogelijke wijzigingen het advies van het politiecollege in
te winnen.
Artikel 4
Dit UGP vervangt alle voorgaande politieverordeningen.
Artikel 5
Iedere gemeente publiceert dit UGP op haar website.
Artikel 6
De gemeentelijke administratieve sancties kunnen opgelegd worden aan alle
personen vanaf 16 jaar.
Artikel 7
De bemiddelingsprocedure zoals bedoeld in artikel 119 ter van de nieuwe
gemeentewet is verplicht voor minderjarigen en facultatief voor
meerderjarigen.
Artikel 8
§ 1. Inbreuken op dit UGP kunnen bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum 350,00 EUR voor meerderjarige overtreders en maximum
175,00 EUR voor minderjarige overtreders.
§ 2. Inbreuken op het plaatsverbod dat de burgemeester kan opleggen conform
artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet, zoals voorzien door artikel 47
van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete.
§ 3. Het college van burgemeester en schepenen kan een door de gemeente
verleende toelating of vergunning schorsen of intrekken en/of een
inrichting tijdelijk of definitief sluiten. Deze sancties kunnen pas
opgelegd worden nadat de overtreder een voorafgaande verwittiging heeft
gekregen. Die verwittiging bevat een uittreksel van het overtreden
reglement of van de overtreden verordening. Deze sancties worden ter kennis
gebracht door middel van een aangetekend schrijven, krachtens artikel 45
van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties.
§ 4. Deze sancties kunnen niet opgelegd worden indien voor dezelfde
inbreuken door of krachtens een wet of een decreet reeds straffen of
administratieve sancties worden bepaald.
§ 5. De administratieve sanctie is proportioneel op grond van de zwaarte
van de inbreuk(en) die de sanctie verantwoord(t)(en) en eventuele
herhaling. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd
gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden
voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
§ 6. De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dit UGP geeft
aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de
ernst van het geheel van de feiten.
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Afdeling I: Inname van de openbare weg
Hoofdstuk I: Bouwwerven en stellingen
Artikel 1: Inrichting van een bouwwerf op de openbare weg
1.1. Definitie
Een bouwwerf is een plaats waar bouwwerken worden verricht, andere dan
de kleine onderhouds- of herstelwerken zoals bedoeld in artikel 2.
Een “openbare weg” in het kader van dit hoofdstuk omvat: de rijbaan,
het fietspad, het trottoir en de bermen waarop de normale doorgang van
weggebruikers wordt gehinderd.
Een “rijbaan”: zie artikel 2.1 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 (wegcode).
Een “fietspad”: zie artikel 2.7 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 (wegcode).
Een “trottoir”: zie artikel 2.40 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 (wegcode).
Een “berm”: zie artikelen 2.41 en 2.42 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 (wegcode).
1.2. Vergunning en pleegvormen
Het is, met het oog op het uitvoeren van bouwwerken, verboden de
openbare weg te gebruiken voor de inrichting van een bouwwerf,
behoudens schriftelijke vergunning van de burgemeester.
Er is eveneens een vergunning van de burgemeester vereist voor
levering van allerlei materialen aan bouwwerven waarbij het laden en
lossen op de openbare weg gebeurt en waarbij de vlotte doorgang van
het verkeer gehinderd wordt.
Deze vergunning dient ten minste 14 dagen vóór de aanvang van de
werken aangevraagd te worden. De bouwwerf moet ingericht worden
volgens de voorwaarden die in de vergunning bepaald worden. De
burgemeester kan de vergunning voor een bepaalde termijn verlenen.
Indien de bouwwerken niet beëindigd zijn binnen de vastgelegde
termijn, kan een nieuwe vergunning verleend worden, eventueel met
gewijzigde voorwaarden.
De vergunninghouder moet de gemeente uiterlijk 48 uur vóór het in
gebruik nemen van de openbare weg verwittigen.
Na de inrichting van de bouwwerf moet de uitvoerder van de bouwwerken
de werkzaamheden onmiddellijk starten en zonder onderbreking
voortzetten. Hij is verplicht het openbaar domein terug vrij te maken
van zodra de daarop ingerichte werf niet meer nodig is voor de normale
uitvoering van de werken.
1.3. Verbodsbepaling
Het inrichten van een bouwwerf zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van de burgemeester is verboden.
1.4. Afsluiting bouwwerf
1.4.1. De vergunninghouder moet rond de werf een afsluiting plaatsen die
tijdens de werkzaamheden de gebruikers van de openbare weg voldoende
beschermt. Op het einde van de werkdag moet de bouwwerf afgesloten
zijn.
De afsluiting moet de nodige stevigheid bieden en een hoogte hebben
van tenminste 2 m, een vrije doorgang van minimum 1,2 m breed,
zonder enig obstakel op de grond of aan de zijkanten en zonder
haakse bochten.
Deuren mogen niet naar buiten draaien en moeten na de werkdag
afgesloten worden. De oppervlakte van de openbare weg die door de
afsluiting mag worden ingenomen alsook het type van afsluiting
worden in de gestelde voorwaarden vermeld.
1.4.2. Ondermeer volgende mogelijkheden kunnen opgelegd worden:
- Indien het trottoir voldoende breed is, volstaat het om minimum
1,5 m vrije ruimte zonder enig obstakel vrij te houden. (fig. 1)
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- Indien het trottoir volledig door de bouwwerf wordt ingenomen, kan
opgelegd worden een houten voetpad buiten de afsluiting aan te
leggen met een minimumbreedte van 1,5 m en voorzien van een
stevige borstwering van 1 m hoogte. (fig. 2).

Er kunnen bijkomende maatregelen opgelegd worden indien een
fietspad door de afsluiting wordt ingenomen.
- Indien de rijweg onvoldoende breed is of in straten met druk
verkeer kan opgelegd worden dat op het trottoir een vrije doorgang
van minimum 1,2 m breed en minimum 2 m hoog overkapt wordt van
zodra de bouwwerken tot een hoogte van 3 m zijn uitgevoerd. (fig.
3a en 3b).

Aan de zijkanten van de afsluitingen moet een plank aangebracht
worden op een hoogte van 10 à 20 cm boven het straatniveau of de
plankier, dit ter geleiding van personen met een visuele handicap.
Voor rolstoelgebruikers mogen er geen hellingen aangelegd worden die
meer dan 7 cm per strekkende meter bedragen.
1.4.3. Indien hieraan niet voldaan wordt of wanneer de afsluiting niet
voldoet aan de gestelde eisen, kan de burgemeester ambtshalve een
afsluiting laten plaatsen of vereiste aanpassingswerken laten
uitvoeren op kosten van de vergunninghouder van de werken.
1.4.4. De burgemeester kan vrijstelling verlenen voor het plaatsen van een
afsluiting of een vergunning afleveren om een andere afsluiting aan
te brengen indien de aard van de werken de veiligheid van de
weggebruiker niet in gevaar brengt.
1.4.5. Indien bovenvermelde mogelijkheden niet kunnen toegepast worden, kan
de burgemeester toestemming geven het trottoir volledig en zo nodig
een deel van de rijbaan in te nemen en de voetgangers naar de
overzijde van de openbare weg te laten oversteken mits het
aanbrengen van de nodige signalisatie. De resterende rijbaan moet
steeds over een breedte van minstens 3 m vrij blijven van alle
obstakels.
In uitzonderlijke gevallen kan, mits het aanbrengen van de nodige
signalisatie, toestemming gegeven worden de openbare weg af te
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sluiten voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer in één
of beide richtingen.
1.5. Onderhoud, veiligheid
1.5.1. Tijdens de werken moet het openbaar domein buiten de afsluiting
zuiver gehouden worden. Wie werken op de openbare weg uitgevoerd
heeft, moet die openbare weg, de signalisatie en de wegmarkering
onmiddellijk herstellen in zijn oorspronkelijke toestand.
1.5.2. Het is verboden bouwmaterialen, aarde, puin en gereedschappen te
plaatsen of te verwerken op de openbare weg buiten de afsluiting. De
burgemeester kan afwijkingen toestaan.
1.5.3. Stellingen, losse ladders, losse bruggen en alle andere toestellen
moeten stevig geplaatst worden om ongelukken te voorkomen. Tevens
moet belet worden dat voorwerpen op de openbare weg vallen of kunnen
vallen.
1.5.4. De bouwmaterialen en het puin mogen geen constructies en/of
voorwerpen van openbaar nut bedekken, zoals verkeersborden,
brandmonden, gasafsluiters en dergelijke. De rioolmonden moeten
steeds zuiver gehouden worden, er mag geen puin, resten van
bouwmaterialen of afval in gedeponeerd worden. De brandmonden en
gasafsluiters moeten steeds op een normale manier bruikbaar blijven.
1.5.5. De werfomheining dient voldoende verlicht te worden, van het vallen
van de avond tot het aanbreken van de ochtend.
1.5.6. De afgeleverde vergunning dient steeds op de bouwwerf aanwezig te
zijn en moet vertoond worden aan de bevoegde personen indien zij
hierom verzoeken.
1.5.7. De eventueel gebruikte signalisatie moet voldoen aan de
voorschriften opgelegd door het standaardbestek 250 voor de
wegenbouw, hoofdstuk X.
Artikel 2: Gebruik openbare weg voor kleine onderhouds- of herstelwerken
2.1. Wie aan zijn eigendom kleine onderhouds- of herstelwerken uitvoert of
laat uitvoeren die de vrije en veilige doorgang van de weggebruikers
op de openbare weg in het gedrang brengt, is verplicht, zolang de
werken duren, aan twee uiteinden van de werken verplaatsbare
schuthekken, voorzien van de nodige signalisatie, te plaatsen met één
1 m uitsprong op de rooilijn maar vóór het pand. De burgemeester kan
met het oog op de openbare veiligheid bijkomende maatregelen opleggen.
2.2. Alle bouwmaterialen, bouwvoorwerpen en schuthekken moeten op het einde
van de werkdag van de openbare weg verwijderd zijn
2.3. Bouwstoffen, puin of afval die hinderlijk zijn voor de weggebruikers,
en die na aanmaning niet onmiddellijk weggehaald zijn, kunnen op bevel
van de burgemeester en op kosten van de bouwheer ambtshalve weggevoerd
worden.
2.4. De stellingen en ladders, die op de openbare weg steunen, moeten zo
geplaatst worden dat alle schade aan personen en aan goederen
voorkomen wordt en dat het verkeer van voetgangers, fietsers en
voertuigen niet gehinderd wordt.
2.5. De werken, zoals slopingswerken, dak-, gevel- en restauratiewerken,
waarbij stof of afval op de omringende eigendommen, op de openbare weg
of op de voorbijgangers kan terechtkomen, mogen slechts aangevat
worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.
Artikel 3: Werken aan de openbare weg
Behoudens voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en
schepenen is het andere dan bevoegde diensten niet toegelaten om welke
reden ook:
- werken uit te voeren aan de openbare weg of zijn aanhorigheden;
- voet- en fietspaden opnieuw aan te leggen al dan niet na bouw- en
sloopwerken;
- opritten naar autobergplaatsen en dergelijke aan te leggen;
- aansluitingen aan het rioleringsnet uit te voeren.
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Artikel 4: Aanleg en onderhoud van nutsvoorzieningen
4.1. Enkel de maatschappijen verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud
van nutsvoorzieningen of diegenen die in hun opdracht werken uitvoeren
(Eandis, Proximus, Telenet, Pidpa, en andere) hebben op het vorige
artikel afwijking mits het volgen van de procedure hierna vermeld.
4.2. Behoudens in geval van dringende herstellingswerken moeten ze minstens
5 werkdagen vóór het begin van de werken aan ondergrondse
installaties, de technische diensten van de gemeente verzoeken om over
te gaan tot de vaststelling van de staat van de openbare weg en zijn
aanhorigheden.
4.3. De maatschappijen staan zelf in voor de definitieve herstelling van
het openbaar domein, in de toestand waarin het zich vóór de aanvang
van de werken bevond. Definitieve goedkeuring van deze
herstellingswerken moet schriftelijk bevestigd worden door de
technische diensten van de gemeente.
Artikel 5
Bij niet of onvolkomen naleven van de verplichtingen ingevolge artikel 4
van dit hoofdstuk, kan de gemeente de werken zelf uitvoeren, na behoorlijke
ingebrekestelling van en op kosten en risico van de betrokkenen.
Artikel 6: Wegeniswerken en werken aan nutsvoorzieningen
De werken mogen slechts begonnen worden, nadat de voorziene signalisatie
werd aangebracht. De verkeerstekens moeten worden weggenomen zodra het werk
beëindigd is. Tijdens de werkonderbrekingen moeten de niet noodzakelijke
borden afdoende bedekt of weggenomen worden.
De aannemer dient de buurtbewoners en handelaars, die hinder zouden kunnen
ondervinden, tijdig en schriftelijk te verwittigen van de aard en de duur
van de werken.
Indien een omleiding noodzakelijk is, dient advies ingewonnen te worden bij
De Lijn.
Indien de signalisatie op het grondgebied van een andere gemeente geplaatst
wordt, moet men zich eveneens wenden tot de burgemeester van die gemeente
voor de aanvraag van de signalisatievergunning.
Voor wat betreft de gewestwegen mag het openbaar domein slechts worden
ingenomen, nadat de aanvrager een vergunning heeft bekomen van het Vlaams
Gewest. Van deze vergunning dient een kopie bezorgd te worden aan het
gemeentebestuur.
Artikel 7: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 1.3, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 2.1, 2.2 en 3
worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die
maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is.
Artikel 8: Intrekking of schorsing
Onverminderd artikel 133, alinea 2, en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet,
kan het college van burgemeester en schepenen conform artikel 119 bis van
de Nieuwe Gemeentewet eveneens overgaan tot schorsing of intrekking van de
vergunning in geval van inbreuken op de artikelen 1.2, 1.4.1 en 2.5.
Hoofdstuk II: Terrassen en schuttingen op de openbare weg
Deel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1: Vergunning en pleegvormen
1.1. De uitbater van een handelszaak mag geen terrassen en schuttingen op
de openbare weg plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning
van het college van burgemeester en schepenen.
1.2. De vergunningen worden afgeleverd op naam van de uitbater van de
handelszaak. Wanneer de zaak wordt overgenomen door een nieuwe
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uitbater of wanneer de aard of de afmetingen van de terrassen of
schuttingen worden gewijzigd, moet een nieuwe vergunning aangevraagd
worden.
1.3. De vergunning vervalt eveneens wanneer, door ingrepen van
overheidsbesturen aan het straatmeubilair, de straatinrichting, de
nutsleidingen, en dergelijke, het terras of de schuttingen niet meer
in hun vergunde vorm kunnen behouden blijven.
Artikel 2: Plaatsing
2.1. De terrassen en schuttingen mogen slechts die oppervlakte innemen
bepaald in de vergunning, en ze moeten steeds voldoen aan de opgelegde
normen.
2.2. Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de terrassen en
schuttingen tegen de rooilijn geplaatst worden over een breedte die
niet meer bedraagt dan de breedte van de handelszaak.
Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bewoner(s) van het
aanpalend pand, kan de vergunning hiertoe uitgebreid worden tijdens
beperkte perioden bepaald door het college van burgemeester en
schepenen.
De uitsprong over het trottoir of over de openbare weg wordt voor
ieder geval afzonderlijk bepaald door het college van burgemeester en
schepenen in functie van de trottoir-, plein- of straatbreedte en de
drukte van het voetgangersverkeer. Een vrije breedte van minimum 1,5 m
moet openblijven voor de voetgangers.
In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en schepenen
afwijking verlenen van de maximum toegelaten breedte en van de
uitsprong over de openbare weg.
2.3. De burgemeester kan de schuttingen en terrassen op kosten van de
uitbater laten verwijderen indien deze zich niet houdt aan de
oppervlakte en de normen vermeld in de vergunning of een schutting of
terras plaatst zonder de vereiste vergunning.
Artikel 3: Onderhoud, veiligheid, gebruik
3.1. De inrichting in het algemeen en de constructiedelen in het bijzonder
moeten zorgvuldig onderhouden worden. Als de burgemeester oordeelt dat
door de slechte staat van de inrichting het uitzicht van de omgeving
wordt geschaad of de veiligheid van de voetgangers in het gedrang
wordt gebracht, kan de uitbater schriftelijk aangemaand worden de
inrichting onmiddellijk te herstellen of grondig te reinigen.
3.2. De uitbaters die de toestemming krijgen om hun terras opgesteld te
laten staan, maar het op geen enkele wijze uitbaten tijdens een
bepaalde periode, mogen het tijdens die periode niet gebruiken als
stapelplaats.
3.3. In de periode dat de tijdelijke terrassen verwijderd zijn, mogen geen
uitstekende delen of openingen op de openbare weg achterblijven.
3.4. De terrassen en schuttingen mogen geen constructies en/of voorwerpen
van openbaar nut bedekken, zoals verkeersborden, brandmonden,
gasafsluiters en dergelijke.
3.5. De tijdelijke terrassen, met name de stoelen, tafels en ander
meubilair, dienen na sluitingstijd onmiddellijk verwijderd te worden
of gestapeld zonder de doorgang te hinderen. De plaats dient ook
opgekuist te worden.
Artikel 4: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 1.1, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 worden bestraft
met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of
350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig
is.
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Artikel 5
Indien geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaning bedoeld in artikel 3.1,
kan het college van burgemeester en schepenen conform artikel 119 bis van
de nieuwe gemeentewet de vergunning intrekken en de inrichting van de
openbare weg laten verwijderen op kosten van de uitbater.
Deel 2: Specifieke bepalingen
Artikel 6: Geldigheidsduur
De vergunningen worden verleend voor een periode van maximum 3 jaar, maar
kunnen vóór de vervaldag telkens verlengd worden. Bij de aanvraag tot
verlenging van een vergunning kan het college van burgemeester en schepenen
de plaatsingsvoorwaarden wijzigen.
Artikel 7: Periode
De permanent overdekte terrassen waarvoor door het college van burgemeester
en schepenen een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, mogen het
hele jaar opgesteld blijven.
Artikel 8
Openingen van openbaar nut zoals riooldeksels, hydranten e.d. dienen te
allen tijde goed bereikbaar te zijn.
Het college van burgemeester en schepenen kan toestaan dat er windschermen
worden geplaatst. Deze windschermen dienen aan volgende eisen te voldoen:
- het windscherm moet een hoogte hebben van 90 cm boven het trottoir
- indien het windscherm hoger is dan 90 cm, dient minimaal het gedeelte
hierboven in doorzichtig en splintervrij veiligheidsglas uitgevoerd te
worden. De maximale hoogte bedraagt 1,65 m
- de windschermen mogen op een vakkundige wijze in de trottoirbevloering
vastgehecht worden. Ze moeten wegneembaar zijn zonder dat enige schade
aan de bevloering is aangebracht en zonder dat er enig gevaar ontstaat
voor voetgangers
- geen voorwerp mag op de windschermen uitsteken.
Indien de burgemeester oordeelt dat de veiligheid van de terrasgebruiker in
gevaar komt, kan het college van burgemeester en schepenen opleggen dat
rondom het terras windschermen moeten geplaatst worden die aan bovenstaande
voorwaarden voldoen.
Op de terrassen mogen ondermeer geen vaste zonweringen,
verwarmingsinstallaties of tap-, licht- en/of geluidsinstallaties worden
geplaatst. Het college van burgemeester en schepenen kan voor bepaalde
evenementen hierop een uitzondering toestaan.
Langs gewestwegen en op het domein van het Vlaamse Gewest zijn de
vergunningen afgeleverd in uitvoering van onderhavig reglement enkel geldig
onder uitdrukkelijke voorwaarde dat ook het Vlaams Gewest een vergunning
verleent.
Hoofdstuk III: Uitstalling van koopwaar, reclames of opschriften op
losstaande constructies en ander straatmeubilair
Deel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1: Uitstalling van koopwaar
1.1. Vergunning en pleegvormen
1.1.1. De uitbater van een handelszaak mag geen uitstalinrichtingen van
koopwaar plaatsen op de openbare weg zonder voorafgaande
schriftelijke vergunning van de burgemeester.
1.1.2. De vergunningen worden afgeleverd op naam van de uitbater van de
handelszaak. Wanneer de zaak wordt overgenomen door een nieuwe
uitbater of wanneer de aard van de uitstalling wijzigt, moet een
nieuwe vergunning aangevraagd worden.
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1.1.3. De vergunning vervalt eveneens wanneer, door ingrepen van
overheidsbesturen aan het straatmeubilair, de straatinrichting, de
nutsleidingen, en dergelijke, de uitstalinrichting niet meer in haar
vergunde vorm kan behouden blijven.
1.2. Periode
1.2.1. De vergunningen worden verleend voor een periode van maximum 3 jaar,
maar kunnen vóór de vervaldag telkens verlengd worden. Bij de
aanvraag tot verlenging van een vergunning heeft de burgemeester het
recht de plaatsingsvoorwaarden te wijzigen.
1.2.2. Binnen deze periode mogen de uitstalinrichtingen uitsluitend op de
openbare weg geplaatst worden overdag, op de dagen waarop de
achterliggende handelszaak geopend is. Draagtoestellen mogen niet op
de openbare weg worden geplaatst of tegen de gevel bevestigd indien
er geen waren op uitgestald zijn.
1.3. Plaatsing
1.3.1. De uitstalinrichtingen mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald
in de vergunning, en ze moeten steeds voldoen aan de opgelegde
normen.
1.3.2. Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de
uitstalinrichtingen tegen de rooilijn geplaatst worden over een
breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de bijbehorende
handelszaak.
De uitsprong over het trottoir of over de openbare weg wordt voor
ieder geval afzonderlijk bepaald door de burgemeester in functie van
de trottoir-, plein- of straatbreedte en de drukte van het
voetgangersverkeer. Een vrije breedte van minimum 1,50 m moet
openblijven voor de voetgangers.
De maximumhoogte van de uitstalinrichting met uitgestalde waar mag
niet meer dan 1,2 m bedragen.
1.3.3. De burgemeester kan de uitstalinrichting op kosten van de uitbater
laten verwijderen indien deze zich niet houdt aan de oppervlakte en
de normen vermeld in de vergunning of een uitstalinrichting plaatst
zonder de vereiste vergunning.
1.4. Onderhoud, veiligheid en gebruik
1.4.1. De inrichting in het algemeen en de constructiedelen in het
bijzonder moeten zorgvuldig onderhouden worden. Als de burgemeester
van oordeel is dat door de slechte staat van de uitstalinrichting
het uitzicht van de omgeving wordt geschaad of de veiligheid van de
voetgangers in het gedrang wordt gebracht, kan de uitbater
schriftelijk aangemaand worden de inrichting onmiddellijk te
herstellen of grondig te reinigen.
1.4.2. In de periode dat de uitstalinrichting verwijderd is, mogen geen
uitstekende delen of openingen op de openbare weg achterblijven.
1.4.3. De uitstalinrichtingen mogen geen constructies en/of voorwerpen van
openbaar nut bedekken, zoals verkeersborden, brandmonden,
gasafsluiters en dergelijke.
Artikel 2: Reclames of opschriften op losstaande constructies en ander
straatmeubilair
2.1. Vergunning en pleegvormen
De uitbater van een handelszaak mag geen reclame of opschriften op
losstaande constructies, toestellen, plantbakken en ander
straatmeubilair op de openbare weg plaatsen zonder voorafgaande
schriftelijke vergunning van de burgemeester zoals bepaald in artikel
1.1.
2.2. Periode, plaatsing, onderhoud, veiligheid en gebruik
Voor wat betreft de periode van plaatsing, de inplanting op de
openbare weg, het onderhoud, de veiligheid en het gebruik zijn
dezelfde voorwaarden als in artikel 1.2, 1.3 en 1.4 van toepassing.
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2.3. Afmeting
De losstaande constructies zoals bedoeld in artikel 2.1 mogen niet
hoger zijn dan 1,2 m en niet breder dan 0,80 m. De burgemeester kan
afwijkingen toestaan.
Artikel 3: Overgangsbepalingen
Uitstalinrichtingen, reclames of opschriften op losstaande constructies en
ander straatmeubilair, vergund vóór de inwerkingtreding van deze
politieverordening en waarvan de plaatsingsvoorwaarden niet conform zijn
met de bepalingen van onderhavige politieverordening, mogen nog geplaatst
worden volgens de afgegeven vergunning tot uiterlijk zes maanden na het in
werking treden van onderhavige politieverordening.
Nadien kan de burgemeester de inrichting van het openbaar domein laten
verwijderen op kosten van de uitbater.
Artikel 4: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 1.1.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1 en 2.3
worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die
maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is.
Artikel 5
Indien geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaning bedoeld in artikel 1.4.1,
kan het college van burgemeester en schepenen conform artikel 119 bis van
de Nieuwe Gemeentewet de vergunning intrekken en de inrichting van het
openbaar domein laten verwijderen op kosten van de uitbater.
Deel 2: Specifieke bepalingen
Specifieke bepalingen worden opgenomen in de vergunning.
Langs gewestwegen en op het domein van het Vlaams Gewest zijn de
vergunningen afgeleverd in uitvoering van onderhavig reglement enkel geldig
onder uitdrukkelijke voorwaarde dat ook het Vlaams Gewest een vergunning
verleent.
Hoofdstuk IV: Opstelling van niet-bestendige verkoopspunten op en langs de
openbare weg
Artikel 1
Het is verboden niet-bestendige verkoopspunten zoals kramen, voertuigen en
standen waarmee de cliënten worden opgewacht, op te stellen op
braakliggende gronden, op landbouwgronden, op de openbare weg en op alle
terreinen langs de openbare weg, indien weggebruikers door het opstellen
van deze niet-bestendige verkoopspunten rechtstreeks of onrechtstreeks in
gevaar worden gebracht.
Artikel 2
Onverminderd de toepassing van de voorziene straffen, kunnen de nietbestendige verkoopspunten die in strijd met deze politieverordening
opgesteld worden, ambtshalve worden verwijderd op bevel van de
burgemeester.
Artikel 3: Strafsanctie
Inbreuken op de artikel 1 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
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Hoofdstuk V: Plaatsing van containers en/of laadbakken
Artikel 1
Op de openbare weg en op gronden toebehorend aan de gemeente, is het
verboden open of gesloten containers of laadbakken bedoeld voor transport
met aangepaste vrachtwagen te plaatsen, zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van de burgemeester.
De burgemeester kan de vergunning voor een bepaalde termijn verlenen.
Artikel 2
De aanvraag tot het plaatsen moet ingediend worden door de gebruiker,
tenminste 48 uur vóór de plaatsing.
Artikel 3: Strafsanctie
Inbreuken op artikel 1 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Afdeling II: Veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg
Hoofdstuk I: Snoeien van planten en bomen die boven de openbare weg hangen
Artikel 1
De eigenaars, bewoners, huurders, erfpachthouders, opstalhouders,
aangestelden en vruchtgebruikers - de publiek- en privaatrechterlijke
personen inbegrepen - van onroerende goederen moeten er voor zorgen dat de
planten, struiken, heesters, hagen, bomen en alle andere aanplantingen
zodanig gesnoeid worden dat geen enkel deel ervan:
- over de rijbaan hangt op minder dan 4,50 m boven de grond;
- over de gelijkgrondse berm of over het trottoir hangt op minder dan 2,50
m boven de grond;
- het zicht op de reglementair geplaatste verkeerstekens belemmert;
- enige belemmering betekent voor de doeltreffendheid van de openbare
verlichting of de leesbaarheid van de straatnaamborden.
Artikel 2
De maximumhoogte van de beplantingen van een voortuin of van een perceel
grond, gelegen op de (drie)hoek gevormd door de rooilijnen en een schuine
lijn op 5 m van het snijpunt van de rooilijnen, wordt beperkt tot 0,70 m
(zie onderstaande figuur).
trottoir
bouwlijn
5 m
5 m

rooilijn

trottoir
max. hoogte 0,7 m
Hagen, bomen, heesters, struiken en alle andere beplantingen moeten
regelmatig onderhouden en gesnoeid worden en op een wijze dat de
zichtbaarheid van het verkeer op de openbare weg niet wordt belemmerd.
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Artikel 3
Bij niet-naleving van bovenstaande artikelen, wordt de eigenaar of de
verantwoordelijke hiervan per aangetekende brief in kennis gesteld en
verzocht de nodige snoeiwerken uit te voeren. Indien binnen de maand na de
schriftelijke ingebrekestelling niet wordt overgegaan tot het snoeien of
tot het onderhoud van de beplantingen, laat de gemeente van ambtswege de
maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, zonder verdere
verwittiging en op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 4: Strafsanctie
Inbreuken op artikel 1 en artikel 2 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk II: Verkeer en loslopende dieren
Artikel 1
Het is de bezitters van dieren of diegenen aan wie de zorg over deze dieren
werd toevertrouwd verboden deze op de openbare weg, akkers, velden of in
bossen te laten lopen zonder de nodige voorzorgen te nemen om deze te
beletten de veiligheid of het gemak van doorgang te verstoren.
Artikel 2
Het is verboden dieren aan te hitsen of niet terug te houden, wanneer deze
de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of
schade uit volgt.
Artikel 3
Behoudens tijdens de jacht wordt een dier als onbewaakt beschouwd wanneer
het niet bestendig in het oog wordt gehouden of meer dan 25 m van zijn
meester of toezichter is verwijderd.
Artikel 4
De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, begraafplaatsen,
sporthallen, sportterreinen en zwembaden, met uitzondering van:
- visueel gehandicapten of andere mensen met een handicap met hun geleide
hond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met hun
diensthonden
- personen belast met het africhten van assistentiehonden bestemd voor
visueel gehandicapten of andere mensen met een handicap en die daartoe
een geëigend attest kunnen voorleggen.
Artikel 5
Op de openbare weg of het openbaar domein moeten de honden aan de leiband
gehouden worden. Op deze plaatsen mag de leiband niet langer dan 1,5 m zijn
of uitgerold worden.
Artikel 6
De bezitters van dieren of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd
toevertrouwd zijn verplicht te beletten dat openbare en private gebouwen,
trottoirs, groene bermen tussen het trottoir en de rijbaan, de rijbaan
zelf, gemeentelijke parken, speelpleinen, speelweiden, wandelstraten en
andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, alsmede fiets- en
wandelwegen, bevuild worden door hun dieren.
Artikel 7
Indien toch uitwerpselen terechtkomen op voornoemde plaatsen, zijn de
bezitters van de dieren of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd
toevertrouwd verplicht deze te verwijderen en voldoende verpakt te
deponeren in een straatvuilcontainer of mee te nemen en mee te geven met de
gewone huisvuilophaling.
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De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun
eigen verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg.
De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van
de uitwerpselen van het dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het
eerste verzoek van de politie te worden getoond.
Artikel 8
De bepalingen van artikel 6 en artikel 7 zijn niet van toepassing op de
honden die blinden en gehandicapten begeleiden.
Artikel 9
Bij het niet naleven van artikel 7 zal ambtshalve tot de reiniging worden
overgegaan en kunnen de kosten verhaald worden op de bezitters van het
betrokken dier of diegene aan wie de zorg werd toevertrouwd.
Artikel 10
De bezitters van de dieren die in weiden grazen en/of diegenen die zich van
deze dieren bedienen of onder hun bewaring hebben, zijn gehouden de
afsluitingen van de weiden waar de dieren grazen, te onderhouden en alle
voorzorgen te nemen die beletten dat dieren uit de weiden ontsnappen.
Artikel 11
11.1. De bezitter van dieren die een gevaar inhouden voor de openbare
veiligheid, of de personen die deze dieren onder hun bewaring hebben,
zijn ertoe gehouden alle maatregelen te nemen om uitbraak van deze
dieren te voorkomen.
11.2. In geval van uitbraak van deze gevaarlijke dieren kan de
burgemeester, op kosten en risico van de eigenaar, deze dieren laten
verwijderen en onderbrengen in een asiel, in afwachting dat de
eigenaar de nodige maatregelen heeft genomen om een nieuwe uitbraak
te voorkomen.
Artikel 12
Alle kosten van overbrenging en bewaring van ronddolende dieren naar een
schuthok of dierenasiel vallen ten laste van de bezitters van deze dieren
of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd toevertrouwd.
Artikel 13
Het is verboden om bewust het regelmatig verloop van duivenprijskampen te
storen door lawaai of bewegingen te maken en daden te stellen die het
neerstrijken van de duiven kunnen afschrikken.
Artikel 14: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11.1, en 13 worden bestraft
met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of
350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig
is.
Hoofdstuk III: Voorwerpen, geplaatst of bevestigd op vensterdorpels of op
andere delen van gebouwen, die op de openbare weg kunnen vallen
Artikel 1
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw,
voorwerpen die ingevolge een onvoldoende stevigheid of vasthechting op de
openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van doorgang
in gevaar kunnen brengen, te plaatsen of te bevestigen.
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Artikel 2
Voor het ophangen van feestverlichting en spandoeken langs of over de
openbare weg is een voorafgaande schriftelijke toelating van de
burgemeester vereist.
Artikel 3
Het is verboden voorwerpen, die door hun val of door ongezonde
uitwasemingen kunnen schaden, op de openbare weg neer te werpen, te
plaatsen of achter te laten.
Artikel 4: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 1, 2, en 3 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk IV: Plaatsing, op de gevel van gebouwen, van straatnaamborden en
verkeerstekens – aanduidingen van openbaar belang - nummering van huizen
Artikel 1
Elke woning of gebouw, dat niet als aanhorigheid van een bewoond huis kan
worden beschouwd, moet duidelijk zichtbaar genummerd zijn op de gevel langs
de straat waar het zijn hoofdingang heeft of op de brievenbus. Elke
eigenaar van een woning of gebouw is verplicht een huisnummering aan te
brengen of te laten aanbrengen.
Elke eigenaar van een woning of gebouw moet een huisnummer aanbrengen of
laten aanbrengen op die wijze dat het nummer van op de straat duidelijk
zichtbaar is. De verplichte zichtbaarheid kan het noodzakelijk maken dat
het nummer herhaald wordt op de afsluiting of op de brievenbus.
Artikel 2
De eigenaars van gebouwen zijn verplicht, zonder vergoeding,
verkeerstekens, straatnaamborden, aanwijsborden voor brandmonden,
feestverlichting of kerstverlichting of andere aanduidingen van openbaar
belang te laten vasthechten en zichtbaar te houden.
Artikel 3: Strafsanctie
Inbreuken op artikel 1 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk V: Bestrijding van ijzel en het reinigen van de openbare weg bij
sneeuw of ijzel
Artikel 1
Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te
laten lopen.
Artikel 2
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de bewoners erover waken dat zij vóór
het onroerend goed dat zij bewonen, een doorgang over een breedte van
minstens 1,50 m op het trottoir voor de voetgangers schoonvegen en dat het
nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden. Dit betreft een
inspanningsverplichting die moet uitgevoerd worden door iedere burger
behoudens in geval van overmacht (afwezigheid, ziekte, zware handicap, …).
Het is verboden sneeuw en ijs dat geruimd wordt vóór een ander gebouw te
vegen.
Op het trottoir moeten sneeuw en ijs langs de rand worden opgehoopt, met
vrijlating van straatgoten en rioolopeningen. Kan aan deze voorwaarde niet
voldaan worden, dan moeten sneeuw en ijs bijeengebracht worden op andere
plaatsen van de openbare weg zonder dat het verkeer belemmerd wordt.
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Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide
haltes voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer, moet de rand van het
trottoir eveneens worden vrijgehouden.
Artikel 3
Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust de
verplichting van hetgeen voorafgaat op de bewoners van het gelijkvloers.
Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners en gebruikers ervan
afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoners van de dichtst daarboven
gelegen verdieping.
Artikel 4
Wanneer het openbare gebouwen, instellingen en aanhorigheden betreft, rust
deze verplichting bij de conciërges of de ambtenaar of persoon die het
onmiddellijk beheer of de controle over het gebouw uitoefent.
Artikel 5
De eigenaar of gebruiker van een onbebouwd perceel is eveneens onderworpen
aan de bepalingen van artikel 2.
Artikel 6: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 1, 2 en 3 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Afdeling III: Openbare gezondheid
Hoofdstuk I: Verdeling van reclamedrukwerk en gratis regionale pers
Artikel 1: Definitie
Onder reclamedrukwerk wordt verstaan: al het drukwerk dat minder dan
vijfmaal per week verschijnt en waarin minder dan 30 % van de gedrukte
oppervlakte besteed wordt aan artikelen met algemene informatie (met
uitzondering van programmabrochures van erkende plaatselijke verenigingen).
Onder gratis regionale pers wordt verstaan: alle drukwerk met vast
verschijningsritme dat gratis verspreid wordt, met uitsluiting van het
drukwerk dat uitgaat van een adverteerder of een daartoe opgerichte groep
van adverteerders, waarin op jaarbasis minimaal 30 % van de gedrukte
oppervlakte besteed wordt aan artikelen met algemene informatie.
Artikel 2
Door de gemeente worden zelfklevers ter beschikking gesteld waarop wordt
aangegeven dat reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers niet gewenst
zijn. Het is verboden reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers te
bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een dergelijke aanduiding.
Artikel 3
Door de gemeente worden zelfklevers ter beschikking gesteld waarop wordt
aangegeven dat reclamedrukwerk niet gewenst is. Het is verboden
reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een
dergelijke aanduiding.
Artikel 4
Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 2 en artikel 3
worden bij voorkeur gemeld aan de gemeente en via mail op het e-mail adres
sticker@ovam.be of per post aan de OVAM, dienst ketenbeheer en lokale
besturen, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, gemeld.
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Artikel 5
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in
leegstaande panden of ze achter te laten op andere plaatsen dan in de
brievenbus.
Artikel 6: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 2, 3 en 5 worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk II: Onderhoud van niet ingeschreven waterlopen en grachten
Artikel 1: Toepassingsgebied
Waterlopen zijn ingeschreven in atlassen van 1870 en 1950. Waterlopen,
grachten, sloten en greppels die niet ingeschreven zijn in deze atlassen,
vallen onder de toepassing van deze politieverordening.
Artikel 2
De gebruikers van gronden en landerijen of bij ontstentenis van gebruikers,
de eigenaars of zij die belast zijn met het beheer van dergelijke
eigendommen, zijn verplicht éénmaal per jaar, alle grachten, sloten en
greppels op die gronden gelegen, degelijk te reinigen en op diepte te houden.
Ze moeten ook de buizen onder de dammen vrijmaken teneinde steeds een goede
afwatering te verzekeren.
Artikel 3
Het is verboden om het even welke voorwerpen of stoffen te werpen in
waterlopen en in baangrachten, of deze te dempen of af te sluiten of hoe dan
ook de vrije loop van de waters te belemmeren of te wijzigen, behoudens
toestemming van de bevoegde overheid.
Artikel 4
Het is eveneens verboden er stoffen in te werpen of te lozen die het water
bezoedelen.
Artikel 5
Bij niet of onvolkomen naleven van de verplichting voorzien in artikel 2
van dit hoofdstuk, kan de gemeente de werken zelf uitvoeren, na behoorlijke
ingebrekestelling door de burgemeester van de betrokkene en op kosten en
risico van deze laatste.
Artikel 6: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 2, 3 en 4 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Afdeling IV: Openbare veiligheid
Hoofdstuk I: Brandveiligheid in verhuurde kamerwoningen
Deel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
en latere wijzigingen.
kamerwoning: elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of
verhuurde kamers en gemeenschappelijke ruimten.
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kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
- WC
- bad of douche
- kookgelegenheid
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de
woning deel uitmaakt.
verhuren van een kamer: de terbeschikkingstelling, in welke vorm of onder
welke benaming ook, van een kamer in een kamerwoning aan een huurder.
verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar,
mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber een
kamerwoning of kamer verhuurt of ter beschikking stelt tegen betaling of om
niet.
huurder van een kamer: elkeen die, in welke hoedanigheid of vorm of onder
welke benaming ook, hetzij uitsluitend voor zichzelf, hetzij in gemeenschap
met andere bewoners, het genot krijgt over een kamer zonder daarvan
eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder te
zijn.
compartiment: deel van een gebouw begrensd door wanden die de
brandvoortplanting naar het aanliggende lokaal of lokalen gedurende een
bepaalde tijd dienen te beletten. De brandweer bepaalt de compartimenten.
brandweerstand: brandweerstand van bouwelementen volgens de in België
geldende normen.
moeilijk brandbaar materiaal: brandklasse van een materiaal volgens de in
België geldende normen.
gemeenschappelijke ruimte: deel van de kamerwoning aangewend als zitplaats
en/of keuken met inbegrip van de interne circulatieruimte en de eventuele
sanitaire voorzieningen.
kelderverdieping: verdieping waarvan het plafond lager ligt dan 100 cm
boven het maaiveld.
verhuurvergunning: voorafgaandelijke vergunning voor de verhuur van kamers
in een kamerwoning door de burgemeester afgeleverd met het oog op de
naleving van de normen van het onderhavig reglement, zoals bedoeld in
artikel 6 van de Vlaamse Wooncode.
structurele elementen: de bouwelementen die de stabiliteit van het gebouw
verzekeren (kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, …) en die bij bezwijken
aanleiding geven tot instorting van het gebouw.
evacuatieweg: maximum 10 % hellende weg binnen het gebouw die toegang geeft
tot trappen(huizen), vluchtterras of uitgangen.
Artikel 2: Toepassingsgebied
Dit reglement is, zonder afbreuk te doen aan de normen van de Vlaamse
Wooncode, van toepassing op alle kamerwoningen, met uitzondering van de
gebouwen waarvoor door de wetgever speciale voorwaarden inzake
brandveiligheid en/of hygiëne worden opgelegd.

17

Artikel 3: Verhuurvergunning
3.1
Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en
stedenbouw vereiste vergunning, is het verboden een kamer te huur te
stellen of te verhuren zonder verhuurvergunning van de burgemeester.
Deze verhuurvergunning wordt slechts afgeleverd indien:
- er ofwel conform artikel 7 van de Vlaamse Wooncode een
conformiteitsattest is afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen en de kamer voldoet aan de bijkomende veiligheids- en
kwaliteitsnormen vastgesteld in deze politieverordening
- ofwel, de kamer voldoet aan de normen gesteld in de Vlaamse Wooncode en
aan de bijkomende veiligheids- en kwaliteitsnormen vastgesteld in deze
politieverordening.
3.2
De verhuurvergunning is geldig voor een periode van 10 jaar. Een
nieuwe verhuurvergunning dient aangevraagd te worden uiterlijk 3 maanden
vóór het verstrijken van de lopende verhuurvergunning.
3.3
Ongeacht de in 3.2 genoemde geldigheidsduur vervalt de
verhuurvergunning en dient een nieuwe verhuurvergunning aangevraagd te
worden:
- indien herschikkingen, omvormingen of bestemmingswijzigingen in de
kamerwoning werden uitgevoerd
- indien de kamerwoning van eigenaar verandert
- bij brand, ontploffing of vernieling
- indien een besluit van de burgemeester tot ongeschiktverklaring of
onbewoonbaarverklaring werd genomen in het kader van de Vlaamse Wooncode of
een besluit tot onbewoonbaarverklaring werd genomen in het kader van de
Nieuwe Gemeentewet.
Artikel 4: Aanvraag van de verhuurvergunning
De verhuurder van het pand waarin kamers worden ingericht na de
inwerkingtreding van deze politieverordening, moet in het bezit zijn van
een verhuurvergunning.
De verhuurder van kamers, die reeds zijn ingericht op de datum van de
inwerkingtreding van deze politieverordening, moet vanaf 1 januari 2010
eveneens over een verhuurvergunning beschikken.
De datum van kamerwoning en eerste ingebruikname van deze kamers zal
blijken uit een geldige stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen,
omvormen, verbouwen of uitbreiden van een pand naar een ‘kamerwoning’ zoals
bedoeld in artikel 1 of bij ontstentenis van een stedenbouwkundige
vergunning, uit de gegevens van het rijksregister voor zover uit de
inschrijvingen blijkt dat afzonderlijke busnummers werden toegekend aan de
onderscheiden kamerwoningen.
Indien niet op een overtuigende manier kan worden aangetoond dat de kamers
werden gerealiseerd vóór de inwerkingtreding van dit reglement, worden deze
beschouwd als nieuwe kamers en is een verhuurvergunning derhalve verplicht.
De aanvraag tot verhuurvergunning dient te gebeuren door middel van een
aanvraagformulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
Bij deze aanvraag dient te worden vermeld of bijgevoegd:
het conformiteitsattest zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode, indien
voorhanden
een plan of schets op schaal van de volledige kamerwoning met situering
van kamers en vermelding van de netto-vloeroppervlakte, met aanduiding
van de verhuurde kamers en de gemeenschappelijke ruimten
het aantal huurders of potentiële huurders
de aard van de gebruikte materialen indien de oorspronkelijke indeling
van het gebouw door de plaatsing van tussenwanden werd veranderd
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-

een schriftelijke, ondertekende en gedagtekende verklaring van de
aanvrager waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de bevoegde diensten, zoals
bedoeld in artikel 21, steeds de controle mogen verrichten tussen 08.00
u en 20.00 u, binnen de wettelijke bepalingen ter zake, ten einde te
kunnen vaststellen of het gebouw in overeenstemming is en blijft met
onderhavige normen.

Bij elke wijziging van de toestand dient een nieuwe aanvraag binnen de 15
dagen te worden gedaan bij de burgemeester.
Artikel 5: Afhandeling aanvraag
5.1
Een beslissing tot de aanvraag voor een verhuurvergunning verloopt
als volgt:
- de aanvraag wordt ingeschreven in de gemeente
- indien het aanvraagdossier niet volledig is, wordt de aanvrager hiervan
in kennis gesteld binnen de veertien dagen na de inschrijving van de
aanvraag
- van zodra het dossier volledig is, dient een plaatsbezoek uitgevoerd te
worden door de bevoegde gemeentelijke ambtenaren en/of brandweer binnen de
twee maanden. Dit plaatsbezoek vindt plaats op afspraak tussen 08.00 u en
20.00 u. De betrokken ambtenaren stellen hiervan een verslag op.
- de beslissing aangaande de aanvraag wordt door de burgemeester genomen
binnen de 3 maanden na het volledig verklaren van de aanvraag.
5.2 De burgemeester kan een voorwaardelijke verhuurvergunning afleveren en
een termijn bepalen waarbinnen aan deze voorwaarden dient voldaan te
worden.
Indien de kamerwoning niet voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode
kan de burgemeester geen voorwaardelijke vergunning afleveren. De
sanctiemogelijkheden zoals voorzien in het Kamerdecreet blijven
onverminderd van toepassing.
Deel 2: Aanvullende gezondheids-, comfort- en hygiënenormen
Artikel 6: Kamers
6.1
In de kelderverdieping mag geen kamer ingericht zijn.
6.2
Onverminderd artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, moet elke kamer
voorzien zijn van een rechtstreeks buitenraam dat kan geopend worden,
zodanig dat er voldoende daglicht en verse lucht binnen kan. De ramen
moeten een minimumoppervlakte van 1 m² per kamer hebben. Koepels in een
plat dak, al dan niet opendraaiend, komen niet in aanmerking voor
verlichting en/of luchten.
Artikel 7: Gemeenschappelijke ruimten - sanitair
7.1
Er moet voldoende sanitair aanwezig zijn. Dit wil zeggen per vier
personen minimum één toilet en één stort- of ligbad.
7.2
Het afsluitbaar lokaal waar het toilet is opgesteld, is alleen
toegankelijk via de gemeenschappelijke ruimten. Het lokaal moet voldoende
verlucht kunnen worden.
7.3
Het afsluitbaar lokaal waar stort- of ligbaden zijn opgesteld, is
alleen toegankelijk via de gemeenschappelijke ruimten. Het lokaal moet
voldoende verlucht kunnen worden.
Artikel 8: Gemeenschappelijke ruimten – kookgelegenheid
Een gemeenschappelijke kookruimte dient te voldoen aan volgende kenmerken:
 de gemeenschappelijke kookruimte is toegankelijk via de
gemeenschappelijke ruimten.
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de kookgelegenheid mag niet ingericht worden in de gemeenschappelijke
gang of het trappenhuis.

Deel 3: Aanvullende normen inzake brandveiligheid, verwarming, gas- en
elektrische installaties van toepassing op kamerwoningen
Artikel 9:
Indeling van de kamerwoningen
Voor de toepassing van deze verordening worden de kamerwoningen ingedeeld
in 3 categorieën:
- categorie 1: de lage gebouwen: d.w.z. gebouwen waarvan één of meer kamers
gelegen zijn op de eerste, tweede of derde bovengrondse bouwlaag, met
inbegrip van het laagste evacuatieniveau.
- categorie 2: de middelhoge gebouwen: d.w.z. gebouwen waarvan één of meer
kamers gelegen zijn hoger dan de derde bovengrondse bouwlaag, maar op
minder dan 25 m hoogte.
- categorie 3: de hoge gebouwen: d.w.z. gebouwen waarvan één of meer kamers
gelegen zijn op hoger dan 25 m hoogte.
Artikel 10: Toegangswegen
De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de territoriaal bevoegde
brandweer.
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere
dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de
evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de
brandweer in het gedrang komen.
Geparkeerde voertuigen mogen de doorgang en de opstelling van de voertuigen
van de brandweer op deze toegangswegen niet verhinderen.
Artikel 11 : Voorschriften voor sommige bouwelementen
11.1 Structurele elementen
De structurele elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren
zoals: kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële
delen die de draagconstructie van het gebouw vormen hebben een graad van
weerstand tegen brand van:
- voor categorie 1: R30
- voor de categorieën 2 en 3: R60.
Bestaande structurele elementen moeten ofwel voldoen aan bovengenoemde eis
ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton.
Indien de bestaande structurele elementen niet beantwoorden aan de
hierboven genoemde voorschriften wordt de kamerwoning uitgerust met een
algemene en automatische branddetectie-installatie.
De structuur van het dak moet een stabiliteit bij brand van minimaal R30
bezitten. Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de
binnenkant beschermd is door een bouwelement met een brandweerstand EI30.
11.2 Valse plafonds
In de evacuatiewegen van de kamerwoningen hebben de valse plafonds een
stabiliteit bij brand van minimaal R30.
Indien aan dit voorschrift niet voldaan is, wordt de kamerwoning uitgerust
met een algemene en automatische branddetectie-installatie.
11.3 Binnenwanden
De verticale en horizontale binnenwanden die de kamers begrenzen hebben
tenminste een brandweerstand EI30 of zijn gebouwd in metselwerk of beton.
Deze bepaling is niet van toepassing op de deuren.
Indien aan bovenvermeld voorschrift niet voldaan is wordt de kamerwoning
uitgerust met een algemene en automatische branddetectie-installatie.
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Artikel 12: Compartimentering
De wanden die de aangrenzende gebouwen scheiden van een kamerwoning moeten
een brandweerstand hebben van EI60. In deze wanden mag een verbinding
tussen gebouwen bestaan via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende
deur met een brandweerstand van minimum een EI130.
Kamerwoningen moeten gescheiden zijn van gevaarlijke en hinderlijke
inrichtingen (zoals cafés, dancings, restaurants en gelijksoortige
inrichtingen) door bouwelementen (wanden, vloeren en plafonds) met een
brandweerstand van minimum EI60. Deuren aangebracht in deze wanden moeten
zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn en hebben een brandweerstand
van minimum EI130.
Artikel 13: Evacuatie
13.1 Algemeenheden
De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over het gebouw en moeten
een snelle en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. De
evacuatiewegen moeten zo worden aangelegd en verdeeld dat ze steeds
onafhankelijk blijven van elkaar. Een evacuatieweg blijft bruikbaar als een
andere evacuatieweg onbruikbaar wordt. Elke bouwlaag heeft minstens twee
evacuatiemogelijkheden.
De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnen- of buitentrap.
Aanvaardbare oplossingen voor de tweede vluchtmogelijkheid zijn:
Voor categorie 1:
 een tweede binnentrap
 een buitentrap
 een al dan niet uitklapbare buitenladder
 een opendraaiende of openschuivende gevelopening per kamer, indien de
kamervloer zich lager bevindt dan 3 m boven de begane grond, ofwel
grenst aan een stevig begaanbaar afdak of platform met buitenladder
 een andere door de brandweer goedgekeurde vluchtmogelijkheid
Voor categorieën 2 en 3:
 een tweede binnentrap
 een buitentrap
 een andere door de brandweer goedgekeurde vluchtmogelijkheid.
Voor de kamerwoningen van de categorie 2 mag eveneens van de
laddervoertuigen van de brandweer gebruik gemaakt worden als tweede
evacuatiemogelijkheid. In dat geval moet aan de volgende voorwaarden
voldaan zijn:
 de kamerwoning moet uitgerust zijn met een algemene en automatische
branddetectie-installatie
 de verhuureenheid moet beschikken over een terras of een
opendraaiende of openschuivende gevelopening, bereikbaar voor de
laddervoertuigen van de brandweer
 de binnenwanden (wanden, vloeren en plafond) van de verhuureenheid
moeten een brandweerstand hebben van minimum EI30
 de toegangsdeur tot de verhuureenheid is van het brandwerende type
EI130.
De te gebruiken gevelopeningen moeten een vlotte en veilige evacuatie
mogelijk maken.
De af te leggen weg mag niet groter zijn dan 30 m tot de eerste
vluchtmogelijkheid en 60 m tot de tweede vluchtmogelijkheid. De lengte van
de doodlopende delen van de evacuatiewegen bedraagt niet meer dan 15 m.
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13.2 Evacuatiewegen
13.2.1 Plaats, verdeling en breedte
De vluchtwegen moeten uitkomen op een straat of op een vrije ruimte die
voldoende groot is om zich van het gebouw te kunnen verwijderen en het snel
en veilig te kunnen ontruimen.
Het is verboden om het even welke voorwerpen (zoals fietsen, kasten, …) die
de doorgangen kunnen belemmeren te plaatsen aan deuren en uitgangen, op
trappen en in evacuatiewegen of de nuttige breedte ervan verminderen. Dit
verbod dient expliciet vermeld in de onderrichtingen.
Kamers en andere lokalen waar kamerbewoners vertoeven moeten rechtstreeks
uitgeven op een evacuatieweg.
De breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die ernaartoe
leiden moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 0,80 m (0,70 m voor
bestaande gebouwen). De vrije hoogte bedraagt minimaal 2 m.
13.2.2 Deuren
De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide
richtingen opendraaien.
Voor zover mogelijk gaan de deuren in de evacuatiewegen open in de
vluchtrichting.
13.2.3 Wanden van evacuatiewegen
De binnenwanden van evacuatiewegen hebben een brandweerstand:
 voor categorie 1: EI30
 voor categorieën 2 en 3: EI60
Indien voor de kamerwoningen van categorie 1 aan bovenvermelde
voorschriften niet voldaan is, wordt de kamerwoning uitgerust met een
algemene en automatische branddetectie-installatie.
Trappen
13.2.4.1 Binnentrappen
Trappen moeten beantwoorden aan de volgende kenmerken:
- ze hebben een minimale nuttige breedte van 0,80 m (minimum 0,70 m voor
bestaande trappen)
- de aantrede van de trede is in elk punt ten minste 0,20 m (ten minste
0,18 m voor bestaande trappen)
- de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18 m bedragen (maximum 0,20
m voor bestaande trappen)
- de helling van de trap mag niet meer dan 75 % bedragen (maximale
hellingshoek van 37 °). Voor bestaande trappen mag de helling van de trap
niet meer dan 100 % bedragen (maximale hellingshoek van 45 °).
De trap is van het “rechte type”. Wenteltrappen worden toegelaten zo ze
verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de hiervoorvermelde
vereisten, met uitzondering van de bepalingen i.v.m. de aantrede, ten
minste 0,24 m aantrede hebben op de looplijn (ten minste 0,20 m voor
bestaande trappen).
Alle trappen zijn langs beide zijden voorzien van een stevig vastgehechte
leuning, die zo mogelijk doorloopt op de bordessen. Voor trappen met een
nuttige breedte kleiner dan 1,20 m volstaat één leuning, voor zover er geen
valgevaar is.
Trappen evenals de overlopen dienen een stabiliteit bij brand van minimum
R30 te hebben of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met
brandweerstand R30.
Bestaande houten trappen dienen aan de onderzijde bekleed met brandwerende
beplating met een brandweerstand EI30.
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13.2.4.2 Buitentrappen
Buitentrappen moeten voldoen aan de kenmerken die van toepassing zijn op de
binnentrappen met nochtans de volgende afwijkingen: er is geen stabiliteit
bij brand vereist, maar het materiaal dient te behoren tot de klasse A0.
De treden van de buitentrappen worden antislip uitgevoerd. Stootborden zijn
niet verplicht.
De buitentrappen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.
De buitentrappen mogen geenszins voor vensters geplaatst worden.
13.2.5 Binnentrappenhuizen (categorie 2 en 3)
De trappen moeten toegang geven tot het evacuatieniveau.
Elke binnentrap in een kamerwoning van de categorie 2 en 3 wordt ommuurd.
Voor kamerwoningen van categorie 2 en zo er slechts 6 kamers per bouwlaag
zijn, mogen de muren en toegangsdeuren van de kamers per bouwlaag de
ommuring volgen.
In geval van ommuring moeten de wanden van de trappenhuizen ofwel gebouwd
zijn in metselwerk of beton, ofwel een brandweerstand hebben van EI60.
De toegang tot de trappenhuizen geschiedt via deuren met een brandweerstand
van minimum EI130.
De deuren zijn van het zelfsluitende of bij brand zelfsluitende type.
Trappenhuizen die de ondergrondse verdiepingen bedienen, mogen niet
rechtstreeks het verlengde zijn van degene die de verdiepingen boven het
evacuatieniveau bedienen. Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven
het andere mag liggen, mits de wanden die ze scheiden voldoen aan de
voorwaarden vereist voor de wanden en deuren van de trappenhuizen.
Bovenaan elk trappenhuis zit een horizontale, verticale of hellende
verluchtingsopening, die uitmondt in openlucht met een oppervlakte van
minimum 0,5 m² voor de categorie 2 of 1 m² voor de categorie 3.
Voor gebouwen van categorie 2 of 3 dient op het evacuatieniveau in de
nabijheid van de toegangsdeur een handbediening voorzien voor het openen en
sluiten van de verluchtingsopeningen.
13.2.6 Buitenladders
Vaste buitenladders moeten voldoen aan volgende kenmerken:
- Ze moeten in onbrandbare materialen zijn vervaardigd en stevig worden
bevestigd
- De tussenafstand tussen de treden as op as gemeten bedraagt 25 à 30 cm
- De ladder heeft een minimale breedte van 44 cm
- De bovenste trede van de ladder moet zich bevinden minimaal 1,50 m boven
het hoogste toegangsniveau van de ladder.
Buitenladders vanaf 3 m klimhoogte worden geconstrueerd zodat men zich kan
bewegen tussen de ladder en de buitengevel van het gebouw, waarbij de
buitengevel als rugbescherming aanzien kan worden. Indien dit niet mogelijk
is, zal de ladder met een minimale tussenafstand van 20 cm tussen de ladder
en de muur geplaatst worden. In dit geval kan een rugbescherming door de
brandweer geëist worden.
Ze moeten uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich in veiligheid
kunnen stellen.
Eventuele toegangsterrassen moeten voorzien zijn van een leuning met een
hoogte van minimaal 1,10 m.
Bij gebruik van opklapbare buitenladders moet hun aanwezigheid en
gebruikswijze duidelijk worden gesignaleerd. Opklapbare buitenladders vanaf
3 m klimhoogte moeten voorzien zijn van een zijleuning.
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13.2.7 Signalisatie
Het volgnummer van elke bouwlaag wordt aangeduid:
- leesbaar op de binnen- en buitenwand van de bordessen, van de trappen of
trappenhuizen
- in de liftkooi of moet duidelijk leesbaar zijn vanuit de liftkooi telkens
wanneer deze stilstaat.
De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang evenals de richting van
de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, worden
aangeduid door de reddingstekens die voldoen aan de wettelijke bepalingen.
Artikel 14: Bekleding en wandversiering
14.1 Algemeenheden
De bekleding en wandversiering moeten van die aard zijn dat zij niet tot
brandvoortplanting en rookontwikkeling kunnen bijdragen. Het gaat hierbij
om de vloerbekleding, de wandbekleding en –versiering en de
plafondbekleding en -versiering.
14.2 Minimumeisen
De minimumeisen waaraan de bekleding en de wandversiering moeten voldoen
zijn:
Vloerbekledingen

Verticale
wanden

A0 of A2FL-s2

A0 of A2s3,d2

Plafonds en
valse
plafonds
A0 of A2s3,d0

A3 of EFL

A4 of E-d2

A4 of E-d2

A2 of BFL-s2

A0 of
s3,d2
A2 of
s1,d2
A3 of
s2,d2
A2 of
s2,d2

A0 of
s3,d0
A2 of
s1,d0
A3 of
s2,d0
A2 of
s2,d0

A3 of CFL-s1
A3 of DFL-s1
A3 of CFL-s2
A3 of EFL
A3 of EFL
A3 of DFL-s2

A2CDC-

A3 of E-d2
A3 of E-d2
A3 of Ds3,d2

Technische lokalen,
stooklokalen
Parkeerruimten
Machinekamers van liften
Technische schachten
Liftkooien

A2-

Keukens

C-

Trappenhuizen

D-

Evacuatiewegen

C-

Zalen, lokalen toegankelijk
voor publiek
Andere lokalen
LG
MG
HG

A3 of E-d1
A3 of E-d1
A3 of Ds3,d1

Artikel 15: Constructievoorschriften voor bijzondere lokalen
15.1 Stookplaatsen
Als het totaal nuttig warmtevermogen van de generator kleiner is dan of
gelijk aan 30 kW, mag deze ondergebracht worden in een lokaal dat ook voor
andere doeleinden gebruikt wordt, met uitzondering van bad– en slaapkamers.
Indien dit lokaal deel uitmaakt van de kamer of indien het een
gemeenschappelijke ruimte is die ook een woonfunctie heeft (woonkamer,
keuken, studeerkamer, speelkamer) of een toiletruimte is, dient het om een
luchtdicht toestel met schoorsteen- of gevelafvoer (gesloten toestel type
C) te gaan. Toestellen met een open verbrandingskring zijn niet toegelaten
in de kamer of in gemeenschappelijke ruimten met een woonfunctie.
In het geval het totaal nuttig warmtevermogen groter is dan 30 kW en
kleiner is dan 70 kW, is er een afzonderlijk lokaal nodig dat beantwoordt
aan het volgende:
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De muren, wanden, vloeren en zolderingen van de stookplaatsen hebben een
brandweerstand van ten minste EI60.
 Als er gebruik gemaakt wordt van vloeibare of gasvormige brandstoffen
moet elke verbinding tussen de stookplaats en het gebouw, en tussen
de stookplaats en de brandstofopslagplaats, afgesloten zijn door een
zelfsluitende en brandwerende deur met een brandweerstand van minimum
EI130. Het is in alle omstandigheden verboden ze in open stand te
houden.
 De stookplaatsen moeten behoorlijk verlucht zijn.
Gaswandketels van het gesloten type C met een gecumuleerd vermogen tot 70
kW moeten niet in een gecompartimenteerde en verluchte ruimte worden
opgesteld.
Voor stookplaatsen met een totaal nuttig warmtevermogen van meer dan 70 kW
is de Belgische Norm NBN B61-001 van toepassing.
15.2 Verwarmingstoestellen
De verwarming in de lokalen van de kamerwoning mag enkel gebeuren met:
 een centrale verwarmingsinstallatie
 vast geplaatste gasconvectoren, op voorwaarde dat het om een luchtdicht
toestel met schoorsteen- of gevelafvoer gaat (gesloten toestel)
 elektrische verwarmingstoestellen, indien zij geen zichtbare weerstand
hebben, en op voorwaarde dat er een aangepaste energietoevoer is
(aangepast apart circuit).
Mazout-, hout- en kolenkachels zijn niet toegelaten.
De verwarmingstoestellen die niet op elektriciteit werken,
moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale
inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen. De afvoer van
verbrandingsgassen moet op een efficiënte wijze gebeuren.
15.3 Gastoevoerleidingen
Wanneer het gebouw waarin de kamerwoning gelegen is een algemene
gastoevoerleiding bezit, dan moet daarop ten minste één handbediende
afsluitkraan aangebracht zijn.
Voor kamerwoningen vanaf 4 kamers moet op de aardgastoevoerleiding buiten
het gebouw een afsluiter aangebracht zijn. De positie van de afsluiter
dient op de gevel van het gebouw aangeduid met een coördinatieplaatje dat
goed zichtbaar moet zijn.
De gasmeter dient opgesteld in een goed verluchte ruimte waarin alles
geweerd wordt wat het brandrisico kan vergroten (opslag materialen, …).
De installaties moeten voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels
van goed vakmanschap.
De gasleidingen moeten volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van
17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het
werk aangeduid worden of in het geel geschilderd zijn.
De hoofdgaskraan dient bereikbaar te zijn voor de bewoners.
15.4 Gemeenschappelijke keukens en eetplaatsen (niet van toepassing voor
kamerwoningen met minder dan 4 kamers)
De wanden van de gemeenschappelijke keuken en de combinatie keukeneetplaats moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton, ofwel voldoen
aan de hierna volgende minima:
 voor categorie 1: EI30
 voor de categorieën 2 en 3: EI60
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De deuren die bovengenoemde lokalen afsluiten moeten een brandweerstand
hebben van EI130 en zijn van het zelfsluitende of bij brand zelfsluitende
type.
15.5 Individuele kookgelegenheid op de kamer
Indien er op de kamer afzonderlijke kookgelegenheid is, moet die bestaan
uit een vast kookelement dat aan alle technische voorschriften voldoet.
Het kooktoestel moet op een veilige afstand van gemakkelijk brandbare
materialen opgesteld worden of er zodanig van afgezonderd zijn dat
brandgevaar voorkomen wordt. De kookdampen in de kamer moeten kunnen
afgevoerd worden.
15.6 Garages (niet van toepassing voor kamerwoningen met minder dan 4
kamers)
De in- en aangebouwde garages en parkeerruimten zijn van andere lokalen
gescheiden door wanden met een brandweerstand EI60 en zelfsluitende of bij
brand zelfsluitende deuren met een brandweerstand EI130.
15.7 Kelders
In de kelder mag geen brandbaar materiaal of afval gestapeld worden tenzij
dit met orde gebeurt in een daartoe speciaal ingerichte ruimte. Deze
ruimte kan uit meerdere lokalen bestaan.
De wanden, vloeren en plafond van deze ruimte moet een brandweerstand
hebben van minimum EI60.
De ruimte moet afgesloten worden met een zelfsluitende of bij brand
zelfsluitende deur met een brandweerstand van minimum EI130.
In de nabijheid van de keldergaten of andere openingen, mag er zich geen
brandbaar materiaal bevinden.
De kelders moeten permanent verlucht zijn.
15.8 Lokalen voor de opslag van huisvuil
De wanden van het lokaal voor de opslag van huisvuil moeten ofwel gebouwd
zijn in metselwerk of beton, ofwel voldoen aan de hierna volgende minima:
 voor categorie 1: EI30
 voor de categorieën 2 en 3: EI60
Indien dit lokaal niet uitgeeft op de buitenlucht, dan moet de toegang tot
dit lokaal geschieden via een zelfsluitende en brandwerende deur EI130.
Artikel 16: Uitrusting van de kamerwoningen
16.1 Liften en goederenliften
Het geheel van de liften en goederenliften, bestaande uit één of meer
schachten, is begrensd door wanden gebouwd in metselwerk of beton of door
wanden met een brandweerstand van minstens:
 Voor categorie 1: EI30
 Voor categorie 2 en 3: EI60.
Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de
wanden die deel uitmaken van de gevel.
De voorzijde van de liftbordes, de deuren inbegrepen, voldoet gedurende een
half uur aan de criteria van stabiliteit en vlamdichtheid.
16.2 Opgeheven
16.3 Elektrische installatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie
16.3.1 De elektrische installaties van de kamerwoningen moeten beantwoorden
aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten,
evenals het A.R.E.I.
Alleen elektrische verlichting is toegelaten.
16.3.2 Opgeheven
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16.3.3 Veiligheidsverlichting
De evacuatiewegen, vluchtterrassen, overlopen van de trappenhuizen,
liftkooien, grote gemeenschappelijke lokalen, stooklokalen en de
voornaamste elektriciteitsborden zijn voorzien van een
veiligheidsverlichting.
De veiligheidsverlichting mag gevoed worden door een normale stroombron,
maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer
autonome stroombronnen. De veiligheidsverlichting moet, zodra de normale
verlichting uitvalt, in werking treden binnen de 30 seconden en dit
gedurende 1 uur.
Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken
normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden zover zij alle
waarborgen voor een goede werking bieden.
16.4 Melding, alarm en detectie
16.4.1 Algemeen
Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.
16.4.2 Brandmelding
In elke kamerwoning moet men de hulpdiensten op een adequate manier kunnen
verwittigen.
16.4.3 Alarm
De kamerwoning moet voorzien zijn van een degelijke alarminstallatie die
goed hoor- en herkenbaar is in gans het gebouw. De alarminstallatie moet
werken op de normale elektrische voeding en op een noodvoeding. Zij moet
kunnen bediend worden door brandmelders die minimaal moeten geplaatst zijn
nabij de uitgangen op elke bouwlaag.
16.4.4 Detectie
16.4.4.1. Autonome detectoren:
In alle kamers, in de trappenhuizen op elke bouwlaag en in de gangen dienen
minimaal autonome detectoren te worden geplaatst. Indien geen automatische
detectie gevraagd is, dienen de detectoren driemaandelijks gecontroleerd te
worden op hun correcte werking. Het resultaat van deze controle wordt
ingevuld op een controlelijst. Deze controlelijst maakt deel uit van het
veiligheidsregister.
16.4.4.2. Algemene en automatische branddetectie-installatie.
Wanneer het onderhavig reglement een automatische branddetectie-installatie
eist, bestaat deze uit een aantal branddetectoren en een centrale.
De detectoren worden geplaatst in de kamers, de evacuatieruimten, de
technische lokalen, gemeenschappelijke lokalen, de keuken en de
bergplaatsen die deel uitmaken van de kamerwoning.
De detectoren worden aangepast aan het brandrisico.
De centrale is aangepast aan de detectoren en minimaal uitgerust met:
- een optisch signaal dat de inbedrijfsinstelling van de installatie
aanduidt
- een akoestisch waarschuwingssignaal
- een optisch waarschuwingssignaal, dat toelaat de plaats waar de brand
ontstaan is, te lokaliseren. Dit lokaliseren moet ten minste mogelijk zijn
per verdieping
- een akoestisch en optisch storingssignaal, dat verschilt van het
waarschuwingssignaal bij brand.
De centrale wordt gevoed door het openbaar elektriciteitsnet en beveiligd
met afzonderlijke zekeringen. In geval het openbaar elektriciteitsnet
uitvalt, zorgt een secundaire stroombron automatisch voor de voeding van de
installatie.
Autonome detectoren zijn niet verplicht als er een branddetectieinstallatie met centrale aanwezig is.
16.5 Brandbestrijdingsmiddelen
In de kamerwoningen moeten de nodige brandbestrijdingsmiddelen, te bepalen
door de territoriaal bevoegde brandweerdienst, aangebracht worden. De
brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds in goede staat van werking en
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onderhoud verkeren. Ze moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig
gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.
Artikel 17: Onderhoud en controle
17.1 Controle door derden
Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien,
hetzij door een bevoegd persoon (BP), een bevoegd installateur (BI) of een
daartoe erkend/geaccrediteerd organisme voor technische controles (EDTC).
Installatie
Personenliften

Controleorgaan
EDTC

Goederenliften
Centrale verwarming (op
vaste of vloeibare
brandstof) en schouwen
Centrale verwarming op
gasvormige brandstof
Alarm *
Branddetectie *
Brandbestrijdingsmiddelen *
Individuele
gasverwarmingstoestellen *
Dichtheidsproef
gasinstallatie
Gashouders (tanks > 300 l)
*
Laagspanningsinstallatie *
+ veiligheidsverlichting *
Hoogspanningsinstallatie
Autonome branddetector
(battery check)
Controle werking
veiligheidsverlichting
Staat brandwerende deuren
Dampkappen

EDTC
BI / BP

Periodiciteit
3-maandelijks indien nietgecertificeerd
onderhoudsbedrijf liften
6-maandelijks indien
gecertificeerd
onderhoudsbedrijf liften
Jaarlijks
Jaarlijks

BI / BP

2-jaarlijks

BI / BP
BI / BP
BI / BP
BI

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

EDTC

5-jaarlijks

EDTC

5-jaarlijks

EDTC

5-jaarlijks

EDTC
BP

Jaarlijks
3-maandelijks

BP

3-maandelijks

BP
BP

Jaarlijks
Jaarlijks

Installaties aangeduid met een "*" worden bovendien bij elke wijziging van
exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken,
vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de nettooppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de
brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen. Aan de
opmerkingen, gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk
het passend gevolg geven.
17.2. Het veiligheidsregister
In elke kamerwoning dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor
de burgemeester en/of zijn aangestelden.
Dit register bevat de volgende informatie:
- de verslagen van het plaatsbezoek voorafgaandelijk aan het afleveren van
de verhuurvergunning
- de verhuurvergunning van de burgemeester
- verslagen van de bij deze politieverordening opgelegde
veiligheidscontroles en verificaties
- verslagen van de wettelijk opgelegde periodieke controles
- kopie van het huishoudelijk reglement zoals bepaald in artikel 18.1.
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De verhuurder dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en
indien nodig te actualiseren.
Voorbeeld inhoud veiligheidsdossier:
Artikel Inhoud
1
Vergunningen
A Verhuurvergunning
B …
2
Verzekeringen
A Brandpolis
B …
3
Verslagen / attesten periodieke controles
A Laagspanningsinstallatie + veiligheidsverlichting
B Centrale verwarming en schouwen
C Brandbestrijdingsmiddelen
D Alarm / branddetectie-installatie
E Gasinstallatie
F …
4
Brandveiligheid
A Brandweerverslagen
B Afwijkingen / stappenplan
C Huishoudreglement / veiligheidsrichtlijnen
D …
Artikel 18: Uitbatingsvoorschriften
18.1 Algemeen
De opmerkingen die voorkomen in de processen-verbaal van de periodieke
controles, dienen zo snel mogelijk gevolgd te worden door de aangepaste
verbeteringen.
Buiten hetgeen voorzien is door onderhavige verordening, neemt de
verhuurder alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in de
kamerwoning, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen. De
permanente maatregelen die in dat opzicht door de verhuurder genomen
worden, zullen vermeld worden in een huishoudelijk reglement.
18.2 Voorlichting van de huurders inzake brandpreventie
De kamerbewoners moeten bij inschrijving alsook periodiek en ten minste één
maal per jaar ingelicht worden over het bestaan en gebruik van de
verschillende vluchtwegen, meldings- en alarminstallatie, blusinrichtingen,
….
18.3 Veiligheidsrichtlijnen en plannen
Aan de ingang van de kamerwoning moet een plan van de kamerwoning voorzien
zijn, bedoeld om de hulpdiensten in te lichten. Dit plan moet ondermeer
bevatten:
- de toevoer van gas- en elektriciteit met afsluiters en hoofdschakelaars
- de trappen en de evacuatiewegen
- in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem
- in voorkomend geval, het overzichtsbord van het detectie- en alarmsysteem
- de stookplaatsen
- in voorkomend geval, de ligging van installaties en lokalen die een
bijzonder risico inhouden
- in voorkomend geval, de aanduiding en instructie voor de noodbediening
van de lift, en alle andere nuttige informatie voor de hulpdiensten;
- de lijst van alle bewoners
- de lijst van alle verantwoordelijke personen met adres en
telefoonnummers.

29

Deel 4: Algemene bepalingen en strafbepalingen
Artikel 19: Afwijkingen
Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze
reglementering, kan de burgemeester afwijkingen toestaan. Hij kan dit enkel
op de regels van dit reglement die niet door een andere wetgeving zijn
bepaald.
Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient met een gedetailleerd
verslag worden ingediend waarbij duidelijk de redenen worden vermeld waarom
een afwijking als noodzakelijk voorkomt. Gedetailleerde plannen, een
verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen
dienen te worden bijgevoegd.
Deze bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten een veiligheidsniveau
nastreven dat ten minste gelijk is aan het niveau vereist in de
voorschriften waarvoor een afwijking wordt gevraagd.
De aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking worden per aangetekend
schrijven aan de burgemeester gestuurd, die ze doorstuurt naar de
Commissie.
De burgemeester doet uitspraak over deze aanvragen op gemotiveerd advies
van de Commissie.
De Commissie kan het advies inwinnen van externe deskundigen indien
noodzakelijk.
Artikel 20: Commissie ter afwijking en opvolging
Er wordt een commissie opgericht die ermee belast is de burgemeester een
advies te verstrekken over de aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking.
De commissie bestaat uit 5 preventionisten van de hulpverleningszone
Taxandria waarvan er minimaal 3 aanwezig moeten zijn om een advies te
kunnen opmaken. Deze preventionisten worden nominatief aangesteld door de
prezoneraad van de hulpverleningszone Taxandria.
Artikel 21: Bevoegde ambtenaren
Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester op basis van artikel 133
en 135 van de Nieuwe Gemeentewet en onverminderd de bevoegdheden van de
leden van het operationeel kader van de politiediensten op basis van
artikel 14 van de wet op het politieambt en artikel 58 van de wet op de
geïntegreerde politie, houden de personeelsleden van de territoriaal
bevoegde brandweerdienst en de ambtenaren van de gemeente, toezicht op deze
politieverordening, voor zover zij hiertoe door de gemeenteraad zijn
aangewezen conform artikel 21, § 1, van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
Artikel 22: Toezicht en controle
22.1 Onverminderd artikel 11 van de Vlaamse Wooncode zijn de verhuurder en
huurder van een kamer verplicht toegang te verlenen tussen 08.00 u en 20.00
u aan de bevoegde ambtenaren zoals bedoeld in artikel 21, teneinde toezicht
te houden op de bepalingen van deze politieverordening.
22.2 Indien de verhuurder nalaat of weigert toestemming te geven voor een
plaatsbezoek binnen de termijn kenbaar gemaakt door de bevoegde personen,
kan het college van burgemeester en schepenen conform artikel 4, §1, van de
wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties overgaan tot
schorsing of intrekking van de verhuurvergunning.
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Artikel 23: Sancties
Onverminderd artikel 20 van de Vlaamse Wooncode worden de inbreuken op de
artikelen 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.3 en 22.1
gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal
175,00 of 350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of
meerderjarig is.
Artikel 24: Intrekking of schorsing
Onverminderd artikel 133, alinea 2, en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet,
artikel 10 van de Vlaamse Wooncode en artikel 3.3 van deze
politieverordening, kan het college van burgemeester en schepenen conform
artikel 4, §1, van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties eveneens overgaan tot schorsing of intrekking van de
verhuurvergunning of sluiting van de kamerwoning, indien niet langer
voldaan is aan de bepalingen van deze politieverordening.
Hoofdstuk II: Kamperen
Deel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1
Zonder vergunning van de burgemeester is het verboden om occasioneel zijn
gebouwen of terreinen ter beschikking te stellen voor overnachtingen aan
verenigingen zoals jeugd- en sportverenigingen.
Artikel 2
De aanvraag van de vergunning bedoeld in het vorig artikel wordt gericht
aan de burgemeester. In bijlage aan de aanvraag wordt een plan gevoegd met
vermelding van het gebouw of terrein met hun liggingen, hun inrichtingen en
dergelijke.
Artikel 3
De vergunning wordt door de burgemeester slechts verleend na grondig
onderzoek en gunstig verslag van de brandweer. Deze vergunning dient
jaarlijks hernieuwd te worden.
Artikel 4
De vergunninghouder is steeds verplicht toegang te verschaffen aan hulp- en
ordediensten voor die terreinen of gebouwen waarvoor de vergunning is
bestemd.
Artikel 5
De vergunninghouder is eveneens verplicht te voldoen aan de voorwaarden
vermeld in de vergunning.
Artikel 6 : Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 1, 4 en 5 worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds, conform artikel 119
bis, § 4, van de Nieuwe Gemeentewet, de vergunning bedoeld in artikel 3
schorsen of intrekken indien de voorwaarden van de vergunning niet
nageleefd worden.
Deel 2: Specifieke bepalingen voor kampvuren
Artikel 8
8.1. Elk kampvuur moet minstens twee weken vooraf gemeld worden aan het
gemeentebestuur, de brandweer en de lokale politie.
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8.2. Voor elk kampvuur in of in de onmiddellijke omgeving van een bosgebied
of een natuurgebied, moet minstens twee weken vooraf een machtiging
gevraagd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos Antwerpen.
Artikel 9
De terreinen waarop het kampvuur gehouden wordt, zijn te allen tijde
toegankelijk voor voertuigen van hulp- en nooddiensten.
Artikel 10
De inrichter van een kampvuur moet stipt gevolg geven aan de aanbevelingen
en richtlijnen van de brandweer en de lokale politie.
Artikel 11
Inbreuken op de artikelen 8, 9 en 10 worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk III: Bouwvallige gebouwen en afsluitingen
Artikel 1
Wanneer de burgemeester verneemt dat een gebouw, een muur of een andere
constructie geheel of gedeeltelijk, in bouwvallige toestand verkeert en een
gevaar kan betekenen voor de openbare veiligheid, stelt hij deze toestand
vast door een door hem aangeduide deskundige. De nodige maatregelen voor
herstel, afbraak of beveiliging worden beschreven.
Artikel 2
De burgemeester maant de eigenaar aan om het bouwwerk te herstellen of te
slopen binnen de door hem opgelegde termijn. De burgemeester kan, na
weigering van de eigenaar ambtshalve tot de uitvoering van de opgelegde
werken doen overgaan en de kosten op de eigenaar verhalen. Voorafgaandelijk
krijgen zij die een zakelijk recht of een persoonlijk recht hebben met
betrekking tot het bouwwerk een kopie van de vaststelling en van de
aanmaning. Ze kunnen mondeling en/of schriftelijk hun argumenten ten
overstaan van de burgemeester laten gelden.
Artikel 3
De eigenaar is verplicht gevolg te geven aan de aanmaning van de
burgemeester om gebouwen, muren of andere constructies die bouwvallig zijn
te herstellen of te slopen.
Artikel 4
Op eenvoudige schriftelijke aanmaning van de burgemeester is iedere
eigenaar van grond met bouwvallige gebouwen en afsluitingen erop, gelegen
binnen de bebouwde kom, grenzende aan de openbare weg en niet volledig
bewerkt als landbouwgrond, verplicht deze grond langs de openbare weg af te
sluiten met een afsluiting door de burgemeester voorgeschreven.
Ze kunnen voorafgaandelijk mondeling en/of schriftelijk hun argumenten ten
overstaan van de burgemeester laten gelden.
Bij niet naleving van de voorschriften van dit artikel kan ambtshalve
overgegaan worden tot het plaatsen van de afsluiting op kosten van de
eigenaar van de gronden.
Artikel 5: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 3 en 4 worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
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Hoofdstuk IV: Bestrijding van brand in het algemeen
Artikel 1
Het is verboden na te laten ovens, schoorstenen of fabrieken waar gebruik
wordt gemaakt van vuur, te onderhouden, te herstellen of te reinigen.
Artikel 2: Strafsanctie
Inbreuken op de artikel 1 worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Afdeling V: Openbare rust en orde
Hoofdstuk I: Propaganda t.g.v. wetgevende, provinciale en gemeenteraads
verkiezingen
Artikel 1
Onverminderd eventuele door de Gouverneur getroffen reglementering, worden
aan de politieke partijen, die voor de verkiezingen lijsten voordragen,
officiële aanplakborden ter beschikking gesteld waarop het nummer kan
vervangen worden door de naam van de politieke partij.
Per partij zal op ieder aanplakbord 1 m breedte ter beschikking gesteld
worden.
Artikel 2
Elke partij mag zelf plakken op de borden binnen het daartoe bestemde vak
zoals bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
Het is verboden kiesdruksels of politieke propaganda aan te brengen op de
officiële aanplakborden op de openbare weg, gebouwen, afsluitingen, bomen
en palen.
Artikel 4
Het is verboden de propagandamiddelen, die reglementair zijn aangebracht,
af te scheuren, te overplakken, te overschilderen met eender welke stof of
om op het even welke manier de propagandamiddelen te beschadigen of
onleesbaar te maken.
Artikel 5
De burgemeester kan, na raadpleging van de kandidaten of hun afgevaardigden
de modaliteiten bepalen voor wat de plaats, het aantal en het tijdstip van
de aanbrenging betreft. Deze modaliteiten gelden voor alle partijen.
Artikel 6
6.1. Elke partij of individu kan met de concessionarissen van de andere
reglementaire aanplakplaatsen afspraken maken over het aanbrengen
aldaar van affiches en propagandadrukwerk.
6.2. Het is verboden verkiezingspropaganda aan te brengen op private
eigendommen en goederen zonder toelating van de eigenaar of
vruchtgebruiker.
Artikel 7
Wederrechtelijk aangeplakte brieven en geschilderde teksten, zullen door
het gemeentebestuur ambtshalve verwijderd worden op kosten van de
overtreder.
Artikel 8
Elke partij dient aan de burgemeester een lijst over te maken van de
private aanplakborden of –plaatsen.
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Artikel 9: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 2, 3, 4, 6 en 8 worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00
EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk II: Bestrijding van geluidshinder
Artikel 1: Toepassingsgebied
Enkel indien hogere wetgeving niet van toepassing is, gelden de hierna
volgende bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder op het grondgebied
van de gemeente.
Artikel 2: Algemene bepaling nachtlawaai
Het is verboden zich tussen 22.00 uur en 07.00 uur schuldig te maken aan
nachtgerucht of nachtrumoer, met welk middel dan ook, waardoor de rust van
de inwoners kan worden verstoord.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 561,1°, van het
strafwetboek).
Artikel 3: Geluidsnormen bij nacht
Behoudens vergunning van de burgemeester is het verboden om tussen 22.00
uur en 07.00 uur, met welk middel dan ook, een geluidsniveau te produceren
gemeten in openlucht dat hoger is dan 5 dB(A) boven het residueel geluid,
met een maximum van 60 dB(A).
Artikel 4: Geluidsnormen bij dag
Behoudens in geval van werken of behoudens vergunning van de burgemeester
is het verboden, tussen 07.00 uur en 22.00 uur, met welk middel dan ook een
geluidsniveau te produceren gemeten in open lucht dat hoger is dan 5 dB(A)
boven het residueel geluid, met een maximum van 75 dB(A).
Deze verbodsbepaling geldt niet voor het menselijk geluid van spelende
kinderen.
Artikel 5: Wijze van geluidsmeting
5.1
Dit geluidsniveau wordt gemeten in open lucht op 10 m afstand van het
geluid voortbrengend apparaat dat zich op de openbare weg bevindt, ofwel
gemeten op de grens van het privédomein in andere gevallen.
5.2
Bij onmogelijkheid van het meten op in artikel 5.1 voorziene
plaatsen, wordt de meest hiertoe benaderde afstand genomen.
5.3
Het geluidsniveau wordt gedefinieerd als het maximum A-gewogen
geluidsdrukniveau, gemeten op een bepaald punt en over een representatieve
tijd.
5.4
Het residueel geluid wordt gedefinieerd als geluid dat bestaat na
stopzetting of opheffing van één of meer welbepaalde geluidsbronnen van een
inrichting die op significante wijze bijdragen tot het omgevingsgeluid.
Artikel 6: Geluid buiten de openbare inrichtingen
6.1
Onverminderd de bepalingen inzake geluid opgelegd door of krachtens
de Vlaremreglementering, en onverminderd artikel 3, is het de exploitanten
van openbare inrichtingen verboden om, zonder vergunning van de
burgemeester, elektronisch versterkte muziek in openlucht te produceren
tussen 22.00 uur en 07.00 uur.
6.2
De vergunning is persoonlijk, kan niet worden overgedragen en moet
door de exploitant of zijn aangestelde, onmiddellijk kunnen worden getoond
op de exploitatiezetel.
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6.3
De verantwoordelijke exploitant of de door hem aangestelde persoon
van bedoelde openbare inrichting moet zijn volledige medewerking verlenen
aan de politie bij de uitgevoerde controles.
6.4
Deze vergunning ontslaat de vergunninghouder geenszins van zijn
verplichting om de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van de
verstoring van de openbare orde en rust, alsook van de bestaande wettelijke
voorschriften betreffende de bestrijding van de geluidshinder.
6.5
Een vergunning dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de
burgemeester.
6.6
De burgemeester kan in de vergunning de voorwaarden bepalen waaronder
bedoelde vergunning kan worden gebruikt.
Artikel 7: Verbod op nachtelijke muziek
7.1
Het is de exploitanten van niet-ingedeelde openbare inrichtingen,
zoals bedoeld in artikel 6.7.2, 1°, van Vlarem, verboden om al dan niet
elektronisch versterkte muziek te produceren in hun inrichting tussen 03.00
uur en 07.00 uur (met uitzondering van de dagen waarop het sluitingsuur
niet van toepassing is).
7.2
Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag, de nacht van zaterdag op
zondag, de nacht voorafgaand aan een wettelijke feestdag, is dit verboden
tussen 05.00 uur en 07.00 uur.
7.3. In afwijking van de verboden opgenomen in punt 1 en 2 van dit
artikel, kan, in functie van de plaatselijke omstandigheden, een andere
regeling worden vastgelegd in een vergunning afgeleverd door de
burgemeester.
Artikel 8: Gebruik van toestellen die geluid produceren
8.1
Zonder vergunning van de burgemeester is het privaat gebruik van
radio- en televisietoestellen, geluidswagens, muziekinstrumenten en alle
andere apparaten voor emissie van geluid, verboden op openbare plaatsen
alsook binnen en buiten gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de
openbare weg gehoord te worden.
Dit geldt niet voor apparaten waarvan het geluid alleen door de gebruiker
kan worden waargenomen.
De vergunning van de burgemeester kan bijzondere voorwaarden opleggen,
zowel naar inhoud, als plaats, als tijdstip.
Het maximumgeluidsniveau, bepaald in de vergunning van de burgemeester, mag
evenwel de 85 dB(A) niet overschrijden.
8.2
Dit verbod is niet van toepassing op straatmuzikanten, op voorwaarde
dat:
 hun optreden geen aanleiding kan geven tot verstoring van de openbare
orde en rust;
 de omstaanders niet worden lastiggevallen;
 de ten gehore gebrachte muziek niet elektronisch versterkt is.
8.3
Het gebruik in private gebouwen van radio- en televisietoestellen,
muziekinstrumenten en alle andere apparaten voor emissie van geluid, mag
geen overdreven geluidshinder vormen voor de inwoners.
De overdreven geluidshinder moet bij heterdaad vastgesteld worden door de
politie.
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Artikel 9: Lawaai van motorvoertuigen
Onverminderd de bepalingen inzake geluidsoverlast opgenomen in de wegcode
en de technische eisen inzake motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen,
mag geen enkel motorvoertuig noch ander verkeersmiddel abnormaal lawaai
veroorzaken, hetzij door een ongewone wijze van sturen, hetzij door
onoordeelkundig gebruik van de remmen, hetzij door het wegnemen of
veranderen van de voorgeschreven knaldempers en dit zowel op openbaar als
privaat terrein.
Artikel 10: Lawaai van grasmaaiers en andere werktuigen
Het gebruik in openlucht van grasmaaiers, houtzagen en andere werktuigen
aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is verboden tussen
22.00 uur en 07.00 uur. De verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter
niet van toepassing op landbouw- en/of bosbouwmachines aangewend voor de
normale exploitatie van het bedrijf.
Artikel 11: Lawaai van speeltuigen
Het is verboden, behoudens uitdrukkelijke toelating van de burgemeester,
met ontploffings- of reactiemotoren aangedreven speeltuigen, zoals
modelvliegtuigen, modelvoertuigen en modelvaartuigen, te gebruiken in
openlucht, op openbare of private terreinen, die gelegen zijn op minder dan
250 m van de natuurreservaten en de gelijkgestelde gebieden, de waardevolle
natuurgebieden, en de woongebieden zoals bepaald op het gewestplan,
bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).
Artikel 12: Lawaai van sirenes en bellen
Het is verboden tussen 22.00 uur en 07.00 uur het begin van de arbeid of de
rustpauzen voor tewerkgesteld personeel aan te kondigen bij middel van
bellen, sirenes of andere geluidsbronnen die buiten het gebouw of het
werkterrein hoorbaar zijn. De werking van deze toestellen mag tussen 07.00
uur en 22.00 uur niet langer duren dan 10 seconden.
Artikel 13: Lawaai van bouwmachines
Behoudens vergunning van de burgemeester is het gebruik van bouwmachines of
andere bouwwerktuigen die buitengewoon luidruchtig zijn en van aard de rust
van de omwoners te verstoren, verboden op werkdagen tussen 22.00 uur en
07.00 uur, alsook op zon- en wettelijke feestdagen. Het gebruik ervan op
werkdagen tussen 22.00 uur en 07.00 uur, alsook op zon- en wettelijke
feestdagen, is enkel toegelaten mits een vergunning van de burgemeester.
Artikel 14: Lawaai van huisdieren
Huisdieren dienen zodanig gehouden dat de door deze dieren voortgebrachte
geluiden niet van aard zijn de rust van de omwoners in het gedrang te
brengen.
Artikel 15: Ultrasone geluidssystemen
Het gebruik van ultrasone geluidssystemen, louter met als doel om jongeren
te weren op bepaalde plaatsen, is verboden.
Artikel 16: Optreden van de politie
Bij inbreuken op de voorschriften van dit hoofdstuk kan de politie:
- de stopzetting van de muziek bevelen of de openbare plaatsen ontruimen om
de openbare rust en orde te herstellen.
- de muziekinstallaties of toestellen bedoeld voor de emissie van geluid,
waarmee deze overtredingen gepleegd worden, in beslag nemen. In dat geval
worden ze, op verzoek van de bezitter of eigenaar, teruggegeven aan de
bezitter of eigenaar op de eerstvolgende werkdag tijdens de bureau-uren.
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Artikel 17: Sancties
Inbreuken op de artikelen 2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8.1, 8.3, 9, 10,
11, 12 en 13, 14 en 15 worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve boete die maximaal 175,00 of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Indien een overtreding van dit hoofdstuk werd begaan met een motorvoertuig,
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, en
de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd
werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat
van het voertuig, tenzij de titularis binnen een termijn van vijftien dagen
vanaf de kennisgeving van de inbreuk of uiterlijk tijdens het verhoor door
de politie, de volledige identiteit van de bestuurder aan de politie
meedeelt.
Artikel 18: Andere gemeentelijke administratieve sancties
In geval van niet naleven van de voorwaarden opgenomen in een vergunning
zoals bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 7.1, 8.1 en 13 kan het college van
burgemeester en schepenen de vergunning schorsen of intrekken conform
artikel 4, § 1, van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties.
In geval van overtreding van de artikelen 2, 3, 4, 6, 7.1 en 8.1 kan het
college van burgemeester en schepenen bovendien op basis van artikel 4, §
1, van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
overgaan tot een tijdelijke of definitieve sluiting van de instelling.
Hoofdstuk III: Gebruik van springstoffen
Artikel 1
Buiten de gevallen bij de wet toegestaan is het verboden om, zonder
schriftelijke vergunning van de burgemeester, zowel op de openbare weg als
op private plaatsen, ontploffend vuurwerk te ontsteken, knalbussen of
voetzoekers te doen ontploffen, buskruit af te steken of om automatische
knalkanonnen of gelijkaardige apparaten te gebruiken. Voor wensballonnen
geldt een absoluut verbod.
Artikel 2
Alle voorwerpen waarmee de overtreding in vorig artikel werd begaan, zowel
de springstof als de apparaten, kunnen in beslag worden genomen. In dat
geval worden ze, op diens verzoek, teruggegeven aan de bezitter of eigenaar
de eerstvolgende werkdag tijdens de bureau-uren.
Artikel 3
Het gebruik op een openbare plaats van speelgoedwapens en
ontploffingstuigen in het algemeen, die personen hinderen, kunnen kwetsen
of schade kunnen toebrengen, is verboden.
Artikel 4: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 1 en 3 worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk IV: Occasionele evenementen
Artikel 1: Definities
1.1. Occasioneel evenement: dit zijn occasionele eendaagse of meerdaagse
feestelijkheden, zoals fuiven, bals, danspartijen, optredens en
dergelijke, met een openbaar karakter, waarbij elektronisch versterkte
muziek geproduceerd wordt, georganiseerd hetzij in openlucht, hetzij
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in een tent, hetzij in een occasionele fuifzaal, hetzij in een
vergunde fuifzaal.
Deze evenementen zijn al dan niet tegen betaling voor het publiek
toegankelijk, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van
personen beperkt.
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op privéfeestelijkheden.
1.2. Gelet op het verschil inzake het al dan niet van toepassing zijn van
de Vlaremwetgeving, het verschil inzake geluidsisolatie, inzake
stormbestendigheid, inzake brandveiligheid en dergelijke, wordt er
voor de toepassing van dit hoofdstuk een onderscheid gemaakt tussen:
- de tijdelijke constructies bedoeld voor de inrichting van een
welbepaald occasioneel evenement, verder kortweg “tentfuiven”,
genoemd
- de gebouwen (vaste constructies) die niet over een milieuvergunning
beschikken, en die gebruikt worden voor de inrichting van een
occasioneel evenement, verder kortweg “occasionele fuifzaal” genoemd
- de gebouwen (vaste constructies) die wel over een milieuvergunning
beschikken en die al dan niet op regelmatige basis voor de
inrichting van occasionele evenementen gebruikt worden, verder
kortweg “vergunde fuifzaal” genoemd.
1.3. Organisator: de verantwoordelijke persoon (natuurlijke of
rechtspersoon) van een occasioneel evenement.
Artikel 2: Toepassingsgebied
2.1. Occasionele evenementen in openlucht en in tenten.
De occasionele evenementen die gehouden worden in een tent of in
openlucht, zijnde op het openbaar domein of in open erven die op de
openbare weg uitgeven, zijn onderworpen aan een vergunning afgeleverd
door de burgemeester.
2.2. Occasionele evenementen in occasionele fuifzalen en vergunde
fuifzalen.
Onverminderd artikel 6.7.2. van VLAREM II, moeten de occasionele
evenementen die gehouden worden in occasionele fuifzalen en vergunde
fuifzalen, door de organisator gemeld worden aan de burgemeester.
Gelet op artikel 26 van de grondwet kunnen deze occasionele
evenementen niet afhankelijk zijn van een voorafgaande toestemming,
maar zij kunnen wel aan andere maatregelen van bestuurlijke politie
onderworpen worden (artikel 135 Nieuwe Gemeentewet).
Artikel 3: Meldingsprocedure voor occasionele evenementen in occasionele
fuifzalen en vergunde fuifzalen
De organisator van een occasioneel evenement georganiseerd in occasionele
fuifzalen waarvoor een attest van brandveiligheid werd afgeleverd, en in
vergunde fuifzalen moet ten laatste 60 kalenderdagen voor de aanvang van
het occasioneel evenement een meldingsformulier richten aan de
burgemeester.
De organisator van een occasioneel evenement georganiseerd in occasionele
fuifzalen waarvoor binnen het laatste jaar geen attest van brandveiligheid
werd afgeleverd, moet ten laatste 60 kalenderdagen voor de aanvang van het
occasioneel evenement een meldingsformulier richten aan de burgemeester.
Bij hoogdringendheid kan de burgemeester afwijkingen toestaan op de
voorgeschreven termijn.
De gemeentelijke administratie schrijft de melding in.
De burgemeester stelt de organisator ervan in kennis of er al dan niet
regulerende maatregelen in verband met de openbare orde moeten genomen
worden.
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Artikel 4: Vergunningsprocedure voor occasionele evenementen in openlucht of in een tent
De organisator van een occasioneel evenement moet uiterlijk 60
kalenderdagen voor de aanvang van het occasioneel evenement een
aanvraagformulier richten aan de burgemeester.
Bij hoogdringendheid kan de burgemeester afwijkingen toestaan op deze
termijn.
De gemeentelijke administratie schrijft de aanvraag in.
De burgemeester stelt de organisator zo snel mogelijk na de
vergunningsaanvraag in kennis van de vergunning, de gemotiveerde weigering
of het verzoek tot aanpassing.
De burgemeester kan in de vergunning, of bij aparte brief, bijkomende
voorwaarden opleggen aan de organisator in verband met de openbare orde.
Hij kan alle maatregelen uitvaardigen die hij noodzakelijk acht voor het
behoud van de openbare orde, zowel bij het verlenen van de vergunning als
erna.
Artikel 5
Onverminderd artikel 133 en volgende van de Nieuwe Gemeentewet, kan de
burgemeester in de volgende gevallen het occasioneel evenement geheel of
gedeeltelijk doen stopzetten:
- indien de vereiste vergunning niet werd aangevraagd
- indien de vereiste vergunning werd geweigerd
- indien onjuiste gegevens werden verstrekt voor het verkrijgen van de al
dan niet vereiste vergunning
- indien de opgelegde voorwaarden niet worden nageleefd
- indien de openbare orde in het gedrang komt.
Artikel 6: Preventieve maatregelen
6.1. De organisator van elk occasioneel evenement is verplicht alle
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om letsels aan personen en
schade aan goederen te voorkomen, waaronder alle praktische
maatregelen tot voorkoming van wangedrag door de aanwezigen.
Hierbij wordt ondermeer rekening gehouden met overeenkomsten die
aangegaan worden tussen de organisator enerzijds en de bestuurlijke
overheid en hulp- en ordediensten anderzijds.
6.2. Tentfuiven. Atmosferische omstandigheden en stabiliteit van de tent.
De organisator neemt alle noodzakelijke maatregelen om schade te
voorkomen. Hierbij moet hij de eventuele veiligheids- en
opbouwvoorschriften van de leverancier van de tent strikt naleven.
De tent moet een voldoende stabiliteit hebben in normale
omstandigheden.
Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester of een officier van
bestuurlijke politie inzake het ontruimen, moet de organisator indien
uit de weersvoorspellingen blijkt dat windsnelheden of rukwinden
mogelijk zijn van 75 km/uur of meer, de tent sluiten en ontruimen
gedurende de periode waarop de voorspelling slaat, tenzij er een
verklaring of attest is van een bevoegde persoon of organisatie inzake
stabiliteit, waaruit blijkt dat de tent bestand is tegen een
welbepaalde hogere windsnelheid.
Indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat er windsnelheden of
rukwinden mogelijk zijn van 50 km/uur of meer, dan moet de organisator
alle mogelijke maatregelen treffen opdat de wind niet rechtstreeks in
de tent kan binnenwaaien.
In geval van twijfel inzake de windsnelheid kan enkel advies
ingewonnen worden bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut
(www.meteo.be).
6.3. Bepalingen geluidshinder
De organisator dient de geluidsboxen zodanig te plaatsen dat
geluidshinder voor de buurt tot een minimum herleid wordt.
De burgemeester kan in de vergunning of de regulerende maatregelen
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bepalen hoe deze geluidsboxen moeten worden geplaatst.
Deze bepaling geldt niet voor vergunde fuifzalen, gezien deze ter zake
reeds voldoen aan de milieuvergunning.
6.4. Medische hulpverlening
Wanneer het potentieel bezoekersaantal van het evenement maximaal
2 500 personen betreft, moet de organisator zorgen voor een voldoende
uitgeruste EHBO-kit. Deze kit moet in de onmiddellijke nabijheid staan
van een hulpverlener aangeduid door de organisatie.
Wanneer het potentieel bezoekersaantal van het evenement 2 500
personen overschrijdt, moet voorzien worden in een permanente EHBOpost, bemand door een dienst die voldoet aan de vereisten voorzien in
de wet van 8 juli 1964 op de dringende hulpverlening.
Wanneer het potentieel bezoekersaantal van het evenement 2 500
personen overschrijdt dient er op initiatief van de organisator een
veiligheidsoverleg georganiseerd te worden waarop de burgemeester, de
lokale politie, de brandweer, de verantwoordelijke voor de EHBO-post
en indien van toepassing de vergunde bewakingsonderneming worden
uitgenodigd. Alle afspraken gemaakt tijdens dit overleg dienen stipt
nageleefd te worden.
Indien de burgemeester oordeelt dat het een risicovol evenement
betreft, zal hij het advies inwinnen van de medische
gezondheidsinspecteur zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10
augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende
Geneeskundige Hulpverlening. De organisator moet dit advies strikt
opvolgen.
6.5. De organisator moet alle voorafgaande maatregelen nemen om op de meest
efficiënte manier in contact te kunnen treden met de hulpdiensten.
Hij moet over een gsm beschikken en tijdens het evenement steeds
bereikbaar zijn op het nummer vermeld op het aanvraag- of
meldingsformulier.
De organisator moet het gsm-nummer waarop hij bereikbaar is tijdens
het evenement ook ter kennis brengen aan het gemeentebestuur en aan de
lokale politie. Indien de organisator niet aanwezig is op het
evenement, dan moet het gsm-nummer van de verantwoordelijke ter
plaatse ter kennis gebracht worden aan de politie.
Wanneer op de hulpdiensten beroep gedaan wordt, moet de organisator
onmiddellijk bij hun aankomst contact met hen opnemen.
6.6. Onverminderd de bepalingen voorzien in het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zorgt de
organisator van het occasioneel evenement met een verwacht
bezoekersaantal hoger dan 2 500 personen voor een ordentelijke
plaatsing van voertuigen en fietsen.
Artikel 7: Dwingende maatregelen
7.1. De organisator moet voldoende toiletten voorzien, rekening houdend met
het verwacht aantal bezoekers.
De burgemeester kan de organisator een vrijstelling verlenen van deze
verplichting.
De organisator neemt de nodige maatregelen opdat de toiletten
regelmatig gereinigd worden
7.2. Noodnummers moeten goed zichtbaar uitgehangen worden voor alle
medewerkers.
7.3. De organisator draagt de verantwoordelijkheid om het sluitingsuur te
doen naleven zoals bedoeld in artikel 8.1.
7.4. Het oorspronkelijk karakter van het openbaar domein in de omgeving van
de plaats waar het occasioneel evenement plaatsvond, moet terug
hersteld worden binnen de termijn bepaald in de vergunning.
7.5. Alle reclamepanelen moeten vergund en reglementair geplaatst worden.
De reclamepanelen en wegwijzers moeten ook opgeruimd worden binnen de
drie werkdagen na het evenement.

40

Artikel 8: Verbodsbepalingen
8.1. De exploitatie van een occasioneel evenement en het produceren van al
dan niet elektronisch versterkte muziek in openlucht of in een tent is
verboden tussen 03.00 uur en 07.00 uur.
De burgemeester kan afwijkingen toestaan of beperkingen opleggen.
8.2. Het is verboden de uitgangen en nooduitgangen af te sluiten of te
versperren met goederen en voorwerpen van welke aard ook. Het is
eveneens verboden de veiligheidssignalisatie te bedekken.
8.3. De aanwezigheid van gevaarlijke en/of hinderlijke voorwerpen is
verboden.
8.4. Elke vergrendeling of belemmering van de vluchtwegen die een vrije
doorgang in geval van brand uit het gebouw of uit de tent verhinderd,
is verboden.
8.5. Het is verboden af te wijken van de verplichtingen en voorschriften
vermeld in de vergunning van de burgemeester of in de brief van de
burgemeester met de regulerende maatregelen.
Artikel 9: Strafsanctie
Onverminderd de toepassing van wetten, decreten, algemene of provinciale
verordeningen worden de overtredingen op de artikelen 2, 7 en 8 bestraft
met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of
350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig
is.
Artikel 10: Inbeslagname
De politie kan de voorwerpen waarmee de overtredingen bedoeld in artikel 8
gepleegd worden, in beslag nemen. In dat geval worden ze op diens verzoek
teruggegeven aan de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende werkdag
tijdens de bureau-uren.
Hoofdstuk X: Openbare orde - Bijeenkomsten in openlucht en in besloten
ruimten
Artikel 1: Bijeenkomsten in openlucht
1.1
Definitie: een bijeenkomst in openlucht is een vergadering of een
toeloop van mensen op de openbare weg of op een niet-overdekte plaats die
niet is afgesloten van de openbare weg en waar het publiek vrije toegang
heeft zoals:
- betogingen, optochten, manifestaties en andere bijeenkomsten in openlucht, met als doel indruk te maken en de publieke aandacht op iets te
vestigen
- stoeten, georganiseerde wandelingen en andere georganiseerde recreatieve
activiteiten
- georganiseerde sportmanifestaties op het openbaar domein.
1.2
Onverminderd eventuele verplichtingen opgelegd in de hogere
wetgeving, moeten de inrichters van bijeenkomsten in openlucht dit
voorafgaand schriftelijk melden aan de burgemeester, met opgave van de
verantwoordelijke inrichter, de eventuele reisweg met of zonder voertuigen,
de timing, het verwacht aantal deelnemers en het thema van de bijeenkomst.
1.3
Onverminderd artikel 133 en volgende van de Nieuwe Gemeentewet kan de
burgemeester voorwaarden opleggen zoals de reisweg, de timing e.d.
De organisator dient zich te houden aan deze voorwaarden.
Artikel 2: Bijeenkomsten in besloten ruimten
Iedere exploitant van een zaal, al dan niet met bijbehorend terrein, die
een zaal verhuurt al dan niet tegen betaling, moet de naam, voornaam,
geboortedatum, adres, woonplaats, telefoon- en/of gsm-nummer en de
opgegeven reden van iedere huurder van de zaal doorgeven aan de politie,
telkens hij omwille van feitelijke omstandigheden kan vermoeden of dient te
vermoeden dat de bijeenkomst de openbare orde kan verstoren.
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Deze melding moet schriftelijk of per e-mail gebeuren de eerstvolgende
werkdag na de verhuur. De melding dient telefonisch te gebeuren aan de
dispatching van de politie voor dringende zaken.
Artikel 3
Het dragen of voorhanden hebben van toestellen, werktuigen, gereedschappen
of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen, die gebruikt kunnen
worden om te slaan, te steken of te verwonden, evenals het dragen van
helmen of valhelmen is gedurende hoger vermelde bijeenkomsten in openlucht
of besloten ruimten verboden.
De burgemeester kan afwijkingen op dit verbod toestaan.
Artikel 4
Onverminderd artikel 8 van hoofdstuk XIII van deze afdeling, is het
verboden om op welke manier dan ook, de identificatie door politiediensten
te bemoeilijken tijdens de bijeenkomsten zoals bedoeld in artikel 1 en 2,
bijvoorbeeld door zich te vermommen of een masker te dragen.
Artikel 5
Alle bijeenkomsten georganiseerd met de bedoeling om de openbare weg te
belemmeren, de veiligheid en vlotheid van het verkeer te beletten, de
burgers op te ruien, onrust te doen ontstaan, en dit zowel bij de
deelnemers als bij externen, of om de rust en de veiligheid van inwoners te
hinderen zijn verboden.
Artikel 6: Sancties
Inbreuken op de artikelen 1.2, 1.3, 2, 3, 4 en 5, worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00
EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk VI: Diverse vormen van overlast
Artikel 1
Zij die op onvoorzichtige wijze enig voorwerp op iemand werpen, dat hem kan
hinderen of bevuilen, worden gestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete.
Artikel 2
2.1 Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand
gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van
de beledigingen behoren, worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor zij
die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op
iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 563.3° van het strafwetboek).
2.2 Spuwen tegen een persoon of spuwen in de richting van iemand die
drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een
openbare hoedanigheid is bekleed, wordt gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete.
2.3
Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of
zinnebeelden iemand beledigt in een van de volgende omstandigheden, wordt
bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete:
 hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen
 hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die
niet openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het
recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken
 hetzij in om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde
en voor getuigen
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hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of
zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop aangeboden
of openlijk tentoongesteld worden
 hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan
verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 448 van het strafwetboek).
Artikel 3
Onverminderd de bepalingen van Vlarem en van het artikel 89, 8°, van het
veldwetboek, is het verboden hetzij in openlucht hetzij in een kachel of
andere verbrandingsinrichting, stoffen te verbranden die een sterk
prikkelende geur verspreiden.
Artikel 4
Bezoekers van private plaatsen of instellingen, toegankelijk voor het
publiek, dienen zich te gedragen naar de voorschriften van het
huishoudelijk reglement van de uitbater of organisator, voor zover dit aan
alle toegangen op een duidelijk zichtbare manier uitgehangen wordt en voor
zover de inhoud ervan niet in strijd is met de geldende wetgeving.
Onverminderd de burgerrechtelijke maatregelen van de uitbater of
organisator tegen de bezoeker die deze voorschriften niet naleeft en
onverminderd andere maatregelen van bestuurlijke politie, worden
overtredingen tegen dit huishoudelijk reglement, die van aard zijn om de
openbare orde te verstoren, bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete.
Artikel 5
Het niet naleven van een toegangs- of plaatsverbod tot publiek
toegankelijke plaatsen of een deel van het openbaar domein, opgelegd door
een uitbater op basis van een huishoudelijk reglement, wordt gesanctioneerd
met een gemeentelijke administratieve geldboete. Dit toegangs- of
plaatsverbod moet blijken uit een schriftelijk document opgesteld door de
bevoegde overheid of uitbater zoals hierboven bedoeld. Dit schriftelijke
document moet op een behoorlijke wijze kenbaar gemaakt zijn aan betrokkene.
De aanwezigheid binnen het territorium en binnen de uren zoals bepaald in
het toegangs- of plaatsverbod, wordt sowieso beschouwd als een
ordeverstoring zoals bedoeld in artikel 31, 3°, van de wet op het
politieambt.
Artikel 6
Zij die bestuurlijk opgesloten worden, op grond van artikel 31, 1°, 2°, 3°
en 4°, van de wet op het politieambt, of op grond van artikel 9ter van de
drugwet van 24 februari 1921, worden gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve geldboete.
Artikel 7
Het is verboden al dan niet in het gezelschap van kinderen te bedelen of
door het vertonen van lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen de
liefdadigheid van de voorbijgangers of de aanwezigen op te wekken.
Het is eveneens verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel
een aalmoes te bekomen.
Artikel 8
Zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in of op de voor het
publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of
gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat ze niet herkenbaar zijn, worden
bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 563bis van het strafwetboek).
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Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in of op de voor het
publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of
gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat ze niet herkenbaar zijn, en wel
krachtens arbeidsreglementen of naar aanleiding van feestactiviteiten.
Deze feestactiviteiten zijn: driekoningen, carnaval, sinterklaas, de
kerstman en andere louter folkloristische, artistieke of commerciële
gebeurtenissen.
Artikel 9
Zij die op plaatsen waarvan zij eigenaar, huurder, deelpachter, pachter,
vruchtgebruiker of gebruiker zijn, tot andermans nadeel een ander huisdier
dan vermeld in artikel 538 van het strafwetboek kwaadwillig doden of zwaar
verwonden, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Artikel 10
Zij die de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander
toebehorend, veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of
woeste dieren, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete.
Artikel 11
Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood
of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend,
veroorzaken door het behandelen of gebruiken van wapens of door het werpen
van harde lichamen of van om het even welke stoffen, worden bestraft met
een gemeentelijke administratieve geldboete.
Artikel 12
Wildplassen of zijn behoefte doen tegen of in publieke gebouwen en hun
aanhorigheden, woningen en hun aanhorigheden, vaste constructies of
voertuigen is verboden.
Braken op het openbaar domein of op privéeigendom toebehorend aan derden is
eveneens verboden.
Artikel 13
13.1 Het is de verantwoordelijke exploitanten of de door hen aangestelde
personen van inrichtingen, uitbatingen en hun aanhorigheden die al dan niet
tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang
beperkt tot bepaalde categorieën van personen, gelegen binnen de bebouwde
kommen afgebakend met de verkeersborden F1 en F3, verboden om in de maanden
juni, juli en augustus tussen 00.00 uur en 08.00 uur alcoholhoudende
dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te
verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook,
tenzij de consument na bestelling of aanbod bediend wordt binnen de zaak of
aanhorigheden (terras, tuin, …) en dit voor onmiddellijke consumptie
aldaar.
13.2 Een uitzondering op artikel 13.1 kan door de burgemeester toegestaan
worden aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een
afgebakende zone van de openbare weg of openbaar domein voorafgaand werd
toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. De uitzondering
heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de openbare weg
of het openbaar domein.
De schriftelijke aanvraag tot uitzondering dient minstens één maand
voorafgaand aan de activiteit ingediend te worden door de organisator bij
de burgemeester.
Artikel 14
14.1 Eigenaars van bewoonde of leegstaande gebouwen of braakliggende
gronden dienen de nodige maatregelen te nemen om de aanwezigheid van
schadelijk ongedierte te voorkomen en in voorkomend geval, te verwijderen.
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14.2 Onverminderd de hogere wetgeving, moeten houders van dieren de nodige
maatregelen nemen om de aanwezigheid van schadelijk ongedierte of
insectenplagen te voorkomen en in voorkomend geval te verwijderen.
14.3 Het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete is
slechts mogelijk na een schriftelijke aanmaning tot opruiming, door de
burgemeester.
De houders van dieren in woongebieden zijn ertoe gehouden hun dieren
zodanig te huisvesten en verzorgen, en alle mogelijke maatregelen te nemen
opdat hun dieren geen abnormale geurhinder zouden veroorzaken.
Artikel 15
Zij die stenen of andere harde voorwerpen die kunnen bevuilen of
beschadigen werpen tegen voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen, of
deze voorwerpen gooien in tuinen en besloten erven, worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete.
Zij die voorwerpen, op de openbare weg geplaatst, opzettelijk omverwerpen,
verplaatsen of elders wegwerpen worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete.
Artikel 16
16.1 Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX,
hoofdstuk III van het strafwetboek, andermans roerende eigendommen
opzettelijk beschadigen of vernielen, worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 559, 1°, van het
strafwetboek).
16.2. Zij die, met het oogmerk om te schaden, rijtuigen, wagons en
motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk vernielen of onbruikbaar maken,
worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 521, derde lid, van het
strafwetboek).
Artikel 17
Hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt, wordt
bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 534ter van het strafwetboek).
Artikel 18
Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook
gemaakt, opzettelijk beschadigen of vernielen, worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 563, 2°, en artikel 545 van
het strafwetboek).
Artikel 19
Hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende
goederen, wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 534bis van het strafwetboek).
Artikel 20
20.1 Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het
veldwetboek van 7 oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te
richten aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen en
bloembakken op het openbaar domein.
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20.2 Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt,
verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of één of meer enten vernielt,
wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 537 van het strafwetboek).
Artikel 21
Zij die, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, aarde,
stenen, materialen, straatnaamborden, verkeerstekens, verkeersborden of
andere signalisatieborden wegnemen op plaatsen die tot het openbaar domein
behoren, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Artikel 22
Ouders van kinderen, of meerderjarigen die het hoederecht hebben of aan wie
de begeleiding werd toevertrouwd, die ná 00.00 uur en vóór 06.00 uur
nalaten om hun kinderen onder de 12 jaar te begeleiden op het openbaar
domein, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Artikel 23
Onverminderd de in deze verordening voorziene maatregelen, kan de
burgemeester, telkens wanneer de openbare gezondheid, veiligheid of rust in
gevaar is, maatregelen bevelen om het gevaar te doen ophouden. Indien deze
maatregelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege en op
kosten en risico van degene die in gebreke is gebleven, tot uitvoering
laten overgaan. Het niet-naleven van het bevel van de burgemeester wordt
bestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of
350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig
is.
Artikel 24
24.1 Onverminderd artikel 145, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende
de elektronische communicatie, wordt ieder bedrieglijk gebruik van een
signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te
vrijwaren, of iedere nodeloze oproep naar politie- of hulpdiensten,
gestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of
350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig
is.
24.2 Zij die in publiek toegankelijke ruimten bedrieglijk of nutteloos
gebruik maken van automatische externe defibrillators (AED), bestemd voor
het redden van mensenlevens, worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete.
Artikel 25
Behoudens in geval van gerechtvaardigde reden, wordt hij die de bevelen of
richtlijnen van een politieambtenaar, gegeven in het kader van het herstel
van de openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of overlast,
niet naleeft, bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Artikel 26
Hij die zich tussen 22.00 uur en 07.00 uur schuldig maakt aan nachtgerucht
of nachtrumoer, met welk middel dan ook, waardoor de rust van de inwoners
kan worden verstoord, wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete.
Artikel 27
Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt bestraft
gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 398 van het strafwetboek).
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Artikel 28
Hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:
 monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of
tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of
met haar machtiging zijn opgericht
 monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook,
die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst
wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 526 van het strafwetboek).
Artikel 29
Hij die levende of dode hagen afhakt of uitrukt, wordt bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 545 van het strafwetboek).
Artikel 30
Hij die grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de
grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert,
wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.
Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 545 van het strafwetboek).
Artikel 31: Sancties
Inbreuken op de voornoemde artikelen worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Artikel 32: Plaatsverbod
In geval van vaststelling van een nieuwe inbreuk binnen de vier maanden na
datum van een vorige inbreuk in de artikelen opgesomd in artikel 34, kan de
burgemeester bovendien bij gemotiveerd besluit, een plaatsverbod opleggen
van één maand, tweemaal hernieuwbaar, conform artikel 134sexies van de
Nieuwe Gemeentewet.
Het plaatsverbod kan beperkt blijven tot bepaalde uren van de dag of
bepaalde dagen van de week. Eventuele uitzonderingen kunnen eveneens in
het plaatsverbod opgenomen worden. Dit plaatsverbod is een preventieve
maatregel om ordeverstoring naar de toekomst te voorkomen.
Indien betrokkene van de mogelijkheid gebruik wenst te maken om vooraf
gehoord te worden in zijn middelen van verdediging, wordt hij gehoord door
de burgemeester of de persoon die hiertoe werd gemachtigd door de
burgemeester.
Het plaatsverbod kan slechts opgelegd worden hetzij bij aangetekend
schrijven, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij bij
deurwaardersexploot.
De aanwezigheid binnen het territorium en binnen de uren zoals bepaald in
het plaatsverbod, wordt sowieso beschouwd als een ordeverstoring zoals
bedoeld in artikel 31.3° van de wet op het politieambt.
Het negeren van het plaatsverbod wordt gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Artikel 33: Plaatsverbod voetbal
Onverminderd het stadionverbod bedoeld in de wet van 21 december 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan de burgemeester bij
gemotiveerd besluit een plaatsverbod opleggen aan personen die een nog
lopend stadionverbod hebben op basis van de voetbalwet, en/of aan personen
die de voorbije zesendertig maanden geverbaliseerd werden op basis van de
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voetbalwet naar aanleiding van een wedstrijd waar de eigen of de bezoekende
club aan deelnam.
Dit plaatsverbod is beperkt tot het territorium zoals opgenomen in het
plaatsverbod. Het plaatsverbod geldt enkel vanaf drie uur vóór de aanvang
van de wedstrijd tot drie uren na het eindsignaal van de wedstrijd.
Eventuele uitzonderingen, ondermeer op basis van adres van inschrijving,
kunnen eveneens in het plaatsverbod opgenomen worden. Dit plaatsverbod is
een preventieve maatregel om ordeverstoring te voorkomen.
Het plaatsverbod kan slechts opgelegd worden nadat de betrokken persoon
vooraf, bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, in kennis werd
gesteld van het voornemen van de burgemeester om een dergelijk plaatsverbod
op te leggen, alsook van de mogelijkheid om zijn bemerkingen ter zake ter
kennis te brengen van het bestuur.
De betrokkene wordt de mogelijkheid geboden om vooraf gehoord te worden in
zijn middelen van verdediging.
Indien betrokkene van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt hij
gehoord door de burgemeester of de persoon die hiertoe werd gemachtigd door
de burgemeester.
Het plaatsverbod kan slechts opgelegd worden hetzij bij aangetekend
schrijven, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij bij
deurwaardersexploot.
De aanwezigheid binnen het territorium en binnen de uren zoals bepaald in
het plaatsverbod, wordt sowieso beschouwd als een ordeverstoring zoals
bedoeld in artikel 31.3° van de wet op het politieambt.
Het negeren van het plaatsverbod wordt gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Artikel 34: Plaatsverbod strafrechtelijke inbreuk
Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden, kan de
burgemeester bij gemotiveerd besluit binnen een termijn van 3 maanden na de
feiten, een plaatsverbod opleggen van één maand, tweemaal hernieuwbaar,
conform artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet, aan een persoon die
geverbaliseerd werd voor een misdaad of een wanbedrijf dat de openbare orde
ernstig in gevaar heeft gebracht.
Het plaatsverbod kan beperkt blijven tot bepaalde uren van de dag of
bepaalde dagen van de week. Eventuele uitzonderingen kunnen eveneens in het
plaatsverbod opgenomen worden. Dit plaatsverbod is een preventieve
maatregel om ordeverstoring naar de toekomst te voorkomen.
Indien betrokkene van de mogelijkheid gebruik wenst te maken om vooraf
gehoord te worden in zijn middelen van verdediging, wordt hij gehoord door
de burgemeester of de persoon die hiertoe werd gemachtigd door de
burgemeester.
Het plaatsverbod kan slechts opgelegd worden hetzij bij aangetekend
schrijven, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij bij
deurwaardersexploot.
De aanwezigheid binnen het territorium en binnen de uren zoals bepaald in
het plaatsverbod, wordt sowieso beschouwd als een ordeverstoring zoals
bedoeld in artikel 31, 3°, van de wet op het politieambt.
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Het negeren van het plaatsverbod wordt gestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk VII: Sluitingsuur van herbergen, plaatsen waar gedanst wordt en
manifestaties in openlucht, zalen of tenten
Artikel 1
1.1. De lokalen die voor publiek toegankelijk zijn en waar spijzen en/of
dranken worden verstrekt, al dan niet tegen vergoeding, en alle andere
openbare instellingen moeten gesloten zijn van 03.00 uur tot 07.00
uur.
1.2. Bij bijzondere gelegenheden kan de burgemeester afwijkingen toestaan.
1.3. In geval van herhaalde overlast, kan de burgemeester tijdelijke
beperkende maatregelen opleggen.
Artikel 2
Alle herbergen, alsook alle andere openbare plaatsen waar gedanst wordt,
mogen op last van de burgemeester door de politie gesloten worden vóór het
uur van de verordening of vergunning, bij vaststellen van wanordelijkheden
of indien er gerucht wordt gemaakt dat de openbare orde of rust verstoort.
De politie zal in dat geval de betrokken plaatsen doen ontruimen,
onverminderd de voorziene administratieve sancties.
Artikel 3
Ieder persoon, vreemd aan de uitbating, dient op verzoek van de
lokaalhouder of uitbater de instelling te verlaten, inbegrepen
buitengedeelten en terrassen.
Artikel 4
4.1. Het is de lokaalhouder of organisator verboden de inrichting op slot
te doen of te laten doen of er de lichten te doven, zolang er één of
meerdere personen, vreemd aan de uitbating van de instelling, zich in
de inrichting of haar bijgebouwen bevinden.
4.2. De lokaalhouders of organisatoren moeten op elk tijdstip aan de
politie en aan toezichthouders in het kader van Vlarem, en op haar
eerste verzoek, toegang verlenen tot de in artikel 1 genoemde lokalen
en/of inrichtingen.
Artikel 5
De bijzondere individuele vergunning, vermeld in artikel 1.2, om na het
sluitingsuur open te houden, zal aan de instelling worden uitgehangen
zodanig dat zij van buitenaf goed leesbaar is.
Artikel 6
Elke nieuwe uitbater of regelmatige deelnemer aan de uitbating moet voor
hij (zij) in functie treedt zich melden bij de wijkpost van de politie in
zijn gemeente.
Artikel 7
De bepalingen van voorgaande artikelen zijn niet van toepassing bij
eindejaarsfeesten of mits bijzondere toelating van de burgemeester.
Het sluitingsuur is evenmin van toepassing op de volgende specifieke dagen
en gemeenten:
Arendonk:
- Vastenavond, nacht van zaterdag op zondag tijdens paasweekend
- Jaarmarkt, tweede zondag van maart, vanaf zaterdagavond en voor alle
kermisdagen
- Voorheide Kermis, eerste zondag van augustus, vanaf zaterdagavond en
voor alle kermisdagen
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-

September kermis, eerste zondag van september, vanaf zaterdagavond en
voor alle kermisdagen.
Retie:
- Jaarmarkt, de derde maandag van maart, vanaf zaterdagavond en voor alle
kermisdagen
- Retie kermis, de eerste zondag na 8 september, vanaf zaterdagavond en
voor alle kermisdagen.
Artikel 8
Inbreuken op de artikels 1, 3, 4, 5 en 6, kunnen bestraft worden met een
administratieve sanctie die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk VIII: Horecazaken
Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
 Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke
vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid
van handelaar, voor wiens rekening en risico de horecazaak wordt
uitgebaat
 Tapvergunning: de vergunning die aan de exploitant het recht verleent
om gegiste en/of sterke drank te schenken, zoals bedoeld in het
koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en in de wet
van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken
van sterke drank
 Exploitatievergunning: een vergunning die aan de exploitant het recht
verleent op het aangeduide adres een horecazaak uit te baten
 Horecazaken: drankgelegenheden of restaurants in lokalen of ruimten,
in privé- of openbare gebouwen, permanent ingericht om te worden
gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van
welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse
 Occasionele horecazaken: de vooraf als dusdanig aangegeven
activiteiten die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis
van voorbijgaande aard, ten hoogste dertig kalenderdagen per jaar
worden gehouden
Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen,
worden geacht occasionele horecazaken te zijn voor de gehele duur van
de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de
exploitant. Deze horecazaken vallen niet onder de regeling van de
maximumexploitatieduur van dertig dagen
 Reizende horecazaken: drankgelegenheden gehouden in boten, schepen,
spoorwagens of andere voertuigen, ook in kramen, tenten of andere
inrichtingen, die van de ene naar de andere plaats worden
overgebracht
 Criminele motorbende: Een strikt hiërarchisch georganiseerde
groepering van motorrijders die een non-conformistische levensstijl
financieren door het plegen van misdrijven
 Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de
brandveiligheid zoals nader omschreven in afdeling V van deze
uniforme gemeentelijke politieverordening, ongeacht de oppervlakte
van het publiek toegankelijk gebouw
 Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of
van de vergund geachte toestand van het onroerend goed – bij
ontstentenis van stedenbouwkundige vergunningen) waarbij de focus
ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit
onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet
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•

aangewend worden om mogelijke stedenbouwkundige overtredingen te
rechtvaardigen
Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening
van de milieuvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed. Een
positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen
regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke
milieuovertredingen te rechtvaardigen
Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een
onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart,
nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) en/of
enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven
zijn
Moraliteitsonderzoek: dit onderzoek zal gebeuren door de lokale
politie en bestaat uit:
1. een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van
een drankgelegenheid zoals bepaald in het koninklijk besluit
van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake
de slijterijen van gegiste dranken en in de wet van 28 december
1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke
drank.
2. een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele
antecedenten;
Dit omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op
een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn
dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek
toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten
plaatsvinden of plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op
de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het
gebruik van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen,
psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden
voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en
psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in
het gedrang komt.
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd
op de private doch voor het publiek toegankelijke plaats, op de
exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de
aangestelde(n) van de exploitant
Financieel onderzoek bestaat uit:
- een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook
- een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een procesverbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude
- een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen
worden gedaan in de horecazaak, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt.
Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de
exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek
uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de
vertegenwoordigers.
Voor het financieel onderzoek wordt het advies ingewonnen van de
financiële dienst van de gemeente, de lokale politie, de federale
gerechtelijke politie, het parket en de FOD Financiën.

Artikel 2: Vergunningsplicht
2.1. De exploitant van een horecazaak moet in het bezit zijn van:
 een tapvergunning, indien er in de horecazaak gegiste en/of sterke
dranken zullen aangeboden worden
 een exploitatievergunning.
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2.2. Moeten niet in het bezit zijn van een exploitatievergunning:
 occasionele horecazaken
 reizende horecazaken
 horecazaken die worden uitgebaat door een vereniging aangesloten bij een
erkende gemeentelijke adviesraad
 horecazaken die door de gemeente ter beschikking worden gesteld van
vzw’s en feitelijke verenigingen onder welke juridische vorm dan ook
(concessie, huur, erfpacht enz…).
Artikel 3: Vergunning
3.1. Een exploitant moet voor het openen of het heropenen van een horecazaak
in het bezit zijn van de vergunning(en) zoals bepaald in artikel 2.1,
afgeleverd door de burgemeester.
3.2. De vergunningen zijn geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig
reglement is voldaan.
3.3. De vergunningen worden afgeleverd aan een exploitant voor een
welbepaalde vestigingseenheid. De vergunningen kunnen niet worden
overgedragen aan een andere exploitant of naar een andere
vestigingseenheid.
3.4. De vergunningen kunnen eventueel beperkt worden in tijd.
3.5. De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere
voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals
de aard of de ligging van de horecazaak.
Bijzondere voorwaarden kunnen ondermeer zijn: de verplichte installatie van
één of meerdere bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, het
instellen van een toegangscontrole op basis van een lidkaart.
3.6. De vergunningen moeten steeds op eerste vordering van een bevoegde
controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.
3.7. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de horecazaak die een
verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen
van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan de
burgemeester.
Artikel 4: Vergunningsaanvraag
4.1 Voor het verkrijgen van de vergunningen dient de exploitant,
aangetekend of tegen ontvangstbewijs, een schriftelijke aanvraag in bij de
burgemeester.
De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.
4.2. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een tap- en
exploitatievergunning dient te worden gevoegd:
 een kopie van de identiteitskaart van de exploitant
 een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de
exploitant
 het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is
 de vermelding van het soort horecazaak
 het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van de horecazaak
 een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket
 een kopie van de statuten van de vennootschap
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een bewijs van goed gedrag en zeden van de exploitant, van de organen
en/of vertegenwoordigers van de exploitant, alsook van de aangestelde(n)
van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek)
in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land
van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend
behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het
moraliteitsonderzoek).

4.3. Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de
politie.
Binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraagstukken bij de
politie, adviseert de politie aan de burgemeester om:
 ofwel de tap- en exploitatievergunning af te leveren, op voorwaarde van
een positieve beoordeling betreffende het brandveiligheidsonderzoek, het
stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de milieuwetgeving en het
onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten
 ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten
uitvoeren.
De tap- en de exploitatievergunning en andere vergunningen worden
gelijktijdig afgeleverd of geweigerd.
4.4. In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal
de burgemeester bij de aanvrager volgende bijkomende stukken opvragen:
 in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand
 in voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst van het pand
 in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het
pand, met bijhorend(e) plan(s)
 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met
eigen middelen van de exploitant: een kopie van het aanslagbiljet van de
directe belastingen van de voorbije zeven jaar, alsmede eventueel andere
documenten waaruit blijkt dat de exploitant over voldoende financiële
draagkracht beschikt om de investering te financieren
 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een
lening: een kopie van de leningsovereenkomst.
Het moraliteitsonderzoek en het financieel onderzoek zullen uitgevoerd
worden zoals beschreven in artikel 1, 11° en 12°.
4.5. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor
vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden
ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra het dossier ontvankelijk is,
beschikt de burgemeester over een termijn van zestig dagen om de
vergunning(en) af te leveren, dan wel deze te weigeren.
Artikel 5: Voorafgaand onderzoek
5.1. De tapvergunning kan enkel worden toegekend na het voorafgaand
onderzoek zoals bepaald in het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot
samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste
dranken en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor
het verstrekken van sterke drank.
5.2. Onverminderd de hogere wetgeving en andere hoofdstukken van deze
uniforme gemeentelijke politieverordening die ook hier van toepassing zijn,
kan de exploitatievergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand
administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende
onderdelen:
o
een brandveiligheidsonderzoek
o
een stedenbouwkundig onderzoek
o
een onderzoek naar de milieuwetgeving
o
een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten
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o
o

een moraliteitsonderzoek
een financieel onderzoek.

De vereiste van de positieve beoordeling van artikel 5.2. geldt gedurende
de ganse duur van de exploitatie.
Artikel 6: Weigeringsgronden
6.1. De burgemeester weigert de tapvergunning in de gevallen voorzien in het
koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen
inzake de slijterijen van gegiste dranken en in de wet van 28 december 1983
betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.
6.2. De burgemeester weigert de exploitatievergunning:
 als de openbare orde (openbare rust, veiligheid, gezondheid,
zindelijkheid of overlast) gevaar loopt
 indien minstens in één van de onderzoeken die voorafgaan aan het
verlenen van de vergunning negatief werd geadviseerd.
Artikel 7: Camerabewaking
7.1. Indien camerabewaking opgelegd is in de exploitatievergunning of indien
camerabewaking verplicht is ingevolge het koninklijk besluit van 15 maart
2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking en de rondzendbrief
SPV05 betreffende bewaking in het uitgangsleven, moet de exploitant of zijn
aangestelde tijdens het openhouden van de horecazaak minstens één
bewakingscamera in werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt
van iedere toekomende bezoeker.
7.2. Conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot
bepaalde methodes van bewaking en de rondzendbrief SPV05
bewakingscamera, bij de toegang of bij de uitgang van de
eveneens de bewakingshandelingen van de bewakingsagenten

regeling van
moet een
horecazaak,
filmen.

7.3. Een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht.
7.4. De voorschriften vermeld in de wet van 21 maart van 2007 tot regeling
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s alsmede de
uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van toepassing.
Artikel 8: Incidentenmelding
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van
bepaalde methodes van bewaking en de rondzendbrief SPV05 betreffende
bewaking in het uitgangsleven, kan de korpschef van de lokale politie
opleggen dat de incidenten die zich voordoen in het uitgaansleven, volgens
bepaalde instructies, moeten gemeld worden aan de politie.
De exploitant en desgevallend de postchef van de bewakingsagenten zijn er
verantwoordelijk voor dat de incidentmeldingen volgens de instructies van
de korpschef worden uitgevoerd.
Artikel 9: Verbod op faciliteren van criminele motorbendes
Het faciliteren van bijeenkomsten van een criminele motorbende in een
horecazaak is verboden.
Artikel 10: Verval van rechtswege van de vergunningen
10.1 De tapvergunning vervalt van rechtswege indien de exploitant of zijn
aangestelde(n) definitief veroordeeld is tot één van de misdrijven voorzien
in het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en in de wet van
28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke
drank.
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10.2 De exploitatievergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode
van langer dan één jaar feitelijk is onderbroken
 in geval van faillissement
 in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon
 in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken
vestiging uit de kruispuntbank voor ondernemingen
 in geval van het niet-naleven van de voorschriften vervat in de
artikelen 3.1 en 3.3.
Artikel 11: Administratieve sancties
11.1. Inbreuken op de artikelen 2.1, 3, 5.3, 7, 8 en 9 worden bestraft met
een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of
350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig
is.
11.2. Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien op basis van
artikel 4, § 1, van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties overgaan tot:
 een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning
 een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.
Artikel 12: Administratieve maatregelen
Conform artikel 133 tot en met 134 quater van de Nieuwe Gemeentewet, kan de
burgemeester ondermeer de horecazaak tijdelijk of definitief sluiten indien
de exploitatie aanleiding geeft tot enige vorm van overlast, van aard om de
openbare orde te verstoren wat moet blijken uit een door de politie
samengesteld dossier.
Artikel 13: Overgangsbepalingen
Dit hoofdstuk is van toepassing op de aanvragen ingediend na de eerste van
de maand volgend op de datum van afkondiging van dit hoofdstuk.
Hoofdstuk IX: Clubhuizen van motorclubs
Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
1. Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke
vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van
handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat.
2. Exploitatievergunning: een vergunning die aan de exploitant het recht
verleent op het aangeduide adres de inrichting uit te baten.
3. Clubhuis: een inrichting waar leden van een motorclub regelmatig
bijeenkomsten houden en waar de symbolen van de club duidelijk worden
tentoongesteld (foto’s, clubemblemen,…). Het gebruik van de inrichting is
gebaseerd op een mondelinge of schriftelijke overeenkomst van welke aard
ook (aankoopakte, huurovereenkomst,…).
4. Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid
zoals nader omschreven in afdeling V van deze uniforme gemeentelijke
politieverordening, ongeacht de oppervlakte van het publiek toegankelijk
gebouw.
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5. Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of van
de vergund geachte toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis van
stedenbouwkundige vergunningen) waarbij de focus ligt op de functie van het
goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen
regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke
stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen.
6. Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van
de milieuvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve
uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan
ook niet aangewend worden om mogelijke milieuovertredingen te
rechtvaardigen.
7. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een
onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige
kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) en/of enige andere
vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.
8. Moraliteitsonderzoek:
Dit onderzoek zal gebeuren door de lokale politie en bestaat uit een
onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten.
Dit omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een procesverbaal, of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of
vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen,
herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben,
die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken
van het gebruik van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen,
psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de
illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de
inrichting, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers,
alsook op de aangestelde(n) van de exploitant.
Het moraliteitsonderzoek wordt in voorkomend geval ook uitgevoerd op de
personen vermeld op de ledenlijst.
9. Financieel onderzoek
Het financieel onderzoek bestaat uit:
 een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke
facturen, van welke aard ook
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal,
of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude
 een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden
gedaan in de inrichting, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt.
Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de
exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek
uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de vertegenwoordigers.
Voor het financieel onderzoek wordt het advies ingewonnen van de
financiële dienst van de gemeente, de lokale politie, de federale
gerechtelijke politie, het parket en de FOD Financiën.
Artikel 2: Exploitatievergunning
2.1. Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd de andere hoofdstukken
van het uniform gemeentelijk politiereglement, moet een exploitant van een
clubhuis voor het openen, het openhouden of het heropenen van een clubhuis
in het bezit zijn van een exploitatievergunning afgeleverd door de
burgemeester.
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2.2. De exploitatievergunning is geldig zolang aan alle voorwaarden van
onderhavig reglement, alsook aan alle specifieke voorwaarden opgelegd in de
exploitatievergunning, is voldaan.
2.3. De exploitatievergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een
welbepaalde vestigingseenheid. De exploitatievergunning kan niet worden
overgedragen aan een andere exploitant of naar een andere
vestigingseenheid.
2.4. De exploitatievergunning kan eventueel beperkt worden in tijd.
2.5. De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere
voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals
de aard of de ligging van het clubhuis.
Bijzondere voorwaarden kunnen ondermeer zijn: de verplichte installatie van
één of meerdere bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, het
instellen van een toegangscontrole op basis van een lidkaart.
2.6. De exploitatievergunning moet steeds op eerste vordering van een
bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.
2.7. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis die een
verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen
van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan de
burgemeester.
Artikel 3: Vergunningsaanvraag
3.1 Voor het verkrijgen van de exploitatievergunning dient de exploitant,
aangetekend of tegen ontvangstbewijs, een schriftelijke aanvraag in bij de
burgemeester.
De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.
3.2. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning dient
te worden gevoegd:
 een kopie van de identiteitskaart van de exploitant
 een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de
exploitant
 het telefoonnummer en het e-mailadres waarop de exploitant te
bereiken is
 de naam van de motorclub
 het juiste adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van het
clubhuis
 in voorkomend geval, een ondernemingsnummer uitgereikt door een
ondernemingsloket
 in voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap
 een bewijs van goed gedrag en zeden van de exploitant, van de
organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant, alsook van de
aangestelde(n) van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek)
 in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het
land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document,
desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het
moraliteitsonderzoek).
3.3. Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de
politie.
Binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraagstukken bij de
politie, adviseert de politie aan de burgemeester om:
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 ofwel de exploitatievergunning af te leveren, op voorwaarde van een
positieve beoordeling betreffende het brandveiligheidsonderzoek, het
stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de milieuwetgeving en
het onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten
 ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te
laten uitvoeren.
De exploitatievergunning en andere vergunningen worden gelijktijdig
afgeleverd of geweigerd.
3.4. In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal
de burgemeester bij de aanvrager volgende bijkomende stukken opvragen:
 de ledenlijst van de motorclub (naam, voornaam, geboortedatum,
adres)
 in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand
 in voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst van het pand
 in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het
pand, met bijhorend(e) plan(s)
 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met
eigen middelen van de exploitant: een kopie van het aanslagbiljet
van de directe belastingen van de voorbije zeven jaar, alsmede
eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over
voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te
financieren
 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met
een lening: een kopie van de leningsovereenkomst.
Het moraliteitsonderzoek en het financieel onderzoek zullen uitgevoerd
worden zoals beschreven in artikel 1, 8°, en artikel 1, 9°.
3.5. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor
vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden
ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra het dossier ontvankelijk is,
beschikt de burgemeester over een termijn van zestig dagen om de
vergunning(en) af te leveren, dan wel deze te weigeren.
Artikel 4: Voorafgaand onderzoek
Onverminderd de hogere wetgeving en andere hoofdstukken van deze uniforme
gemeentelijke politieverordening die ook hier van toepassing zijn, kan de
exploitatievergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand
administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende
onderdelen:

een brandveiligheidsonderzoek

een stedenbouwkundig onderzoek

een onderzoek naar de milieuwetgeving

een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten

een moraliteitsonderzoek

een financieel onderzoek.
De vereiste van de positieve beoordeling van dit artikel geldt gedurende de
ganse duur van de exploitatie.
Artikel 5: Weigeringsgronden
De burgemeester weigert de exploitatievergunning:
 als de openbare orde (openbare rust, veiligheid, gezondheid,
zindelijkheid of overlast) gevaar loopt
 indien in minstens één van de onderzoeken die voorafgaan aan het
verlenen van de vergunning negatief werd geadviseerd.
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Artikel 6: Camerabewaking
Indien camerabewaking opgelegd is in de exploitatievergunning, moet de
exploitant of zijn aangestelde tijdens het openhouden van het clubhuis
minstens één bewakingscamera in werking hebben die duidelijk herkenbare
beelden opneemt van iedere toekomende bezoeker. Een automatische
tijdsregistratie is hierbij verplicht.
De voorschriften vermeld in de wet van 21 maart van 2007 tot regeling van
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s alsmede de
uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van toepassing.
Artikel 7: Verval van rechtswege van de exploitatievergunning
De exploitatievergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode
van langer dan één jaar feitelijk is onderbroken
 in geval van faillissement
 in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon
 in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken
vestiging uit de kruispuntbank voor ondernemingen
 in geval van het niet naleven van de voorschriften vervat in artikel
2.1 en 2.3.
Artikel 8: Administratieve sancties
8.1. Inbreuken op de artikelen 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 4 en 6, worden bestraft
met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of
350,00 EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig
is.
8.2. Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien op basis van
artikel 4, § 1, van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties overgaan tot:
 een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning
 een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.
Artikel 9: Administratieve maatregelen
Conform artikel 133 tot en met 134 quater van de Nieuwe Gemeentewet, kan de
burgemeester ondermeer het clubhuis tijdelijk of definitief sluiten indien
de exploitatie aanleiding geeft tot enige vorm van overlast, van aard om de
openbare orde te verstoren wat moet blijken uit een door de politie
samengesteld dossier.
Hoofdstuk X: Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van deze politieverordening worden dezelfde definities
gebruikt, zoals vastgelegd in de wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, met name:
privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke
vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten
nachtwinkel: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte
niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de
verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op
duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt
exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en
risico het privaat bureau voor telecommunicatie of de nachtwinkel wordt
uitgebaat.
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Artikel 2: Vergunning
De exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een
privaat bureau voor telecommunicatie of nachtwinkel in bezit zijn van een
vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
De vergunning wordt afgeleverd voor een welbepaalde vestigingseenheid. De
vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere exploitant of naar
een andere vestigingseenheid.
De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een
verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden
aan het college van burgemeester en schepenen.
De vergunning kan eventueel beperkt worden tot een bepaald aantal jaren.
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen in de vergunning
bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke
omstandigheden, bijvoorbeeld de ligging van de inrichting.
De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde
controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
Artikel 3: Vergunningsaanvraag
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient door de
aanvrager te worden gevoegd:
- een kopie van zijn identiteitskaart en zijn telefoonnummer
- de vermelding van het soort zaak dat hij wenst te openen
- het juiste adres, alsmede een plan van het pand
- een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de
elektrische installaties van het pand beantwoorden aan de voorschriften van
de geldende wettelijke reglementaire teksten
- een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT), wat een privaat bureau voor telecommunicatie
betreft
- een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket
- een kopie van de statuten van de vennootschap met stempel van de griffie
van de rechtbank van koophandel
- desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in
de handel brengen van voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor
Voedselveiligheid (FAVV).
Artikel 4: Voorafgaand onderzoek
Onverminderd de hogere wetgeving en andere hoofdstukken van deze UGP die
ook hier van toepassing zijn, kan de vergunning bedoeld in artikel 2 enkel
worden toegekend na een voorafgaandelijk administratief onderzoek en een
positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen:
 een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de
brandveiligheid
 een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle
verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook, die betrekking
hebben op de exploitant
 een moraliteitsonderzoek
 een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar
de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of
enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.
Het moraliteitsonderzoek bestaat uit:
 een onderzoek inzake de zedelijkheid
 een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een procesverbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude
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een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een procesverbaal, of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de
huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke
plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of
plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de
aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen,
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen,
antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de
private doch voor het publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de
organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en op de natuurlijke
personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen
meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen,
een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een
hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk vertaald door een
beëdigd vertaler.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen
deelnemen aan de exploitatie van de instelling, dient de exploitant een
kopie van het identiteitsbewijs over te maken aan de politie, dit met het
oog op een moraliteitsonderzoek.
Het moraliteitsonderzoek wordt gevraagd aan het hoofdcommissariaat van de
politie Kempen N-O, en verricht door de wijkpolitie van de woonplaats. Het
resultaat van dit onderzoek wordt overgemaakt aan het hoofdcommissariaat
van de politie Kempen N-O.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de
politie en beslist discretionair of het resultaat van het
moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de vergunning al dan niet te
weigeren en/of in te trekken, waarbij hij steeds het gevaar voor de
openbare orde voor ogen zal houden.
Artikel 5: Weigeringsgronden
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning:
 als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid
gevaar loopt. Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen
zich op een advies van de politie met betrekking tot de mogelijke
verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze
handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te
voorkomen
 indien in de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van de
vergunning negatief werd geadviseerd.
Artikel 6: Sluitingsuren
6.1 Private bureaus voor telecommunicatie
Gelet op artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, is het verboden private
bureaus voor telecommunicatie te openen vóór 05.00 uur en ná 20.00 uur.
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6.2 Nachtwinkels
In afwijking van artikel 6, c), van de wet van 10 november 2006
betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, is
het verboden nachtwinkels open te houden:
 op vrijdag en zaterdag vóór 18.00 uur en ná 03.00 uur
 op de andere dagen vóór 18.00 uur en ná 01.00 uur.
Artikel 7: Flankerende maatregelen
7.1 Het is verboden om:
- alcoholhoudende dranken te verbruiken in een nachtwinkel
- in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen of hun toebehoren
(bijvoorbeeld koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het
voertuig stilstaat.
7.2. De exploitant van een nachtwinkel of zijn aangestelde is verplicht om
degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken in of bij zijn inrichting te
plaatsen. Hij moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken,
het ledigen en bergen ervan, alsook voor het reinigen van het terrein rond
zijn inrichting, zijnde het privéterrein waarop de nachtwinkel is gevestigd
alsook op de voorliggende openbare weg.
Artikel 8: Camerabewaking
De exploitant van een privaat bureau voor telecommunicatie of van een
nachtwinkel moet tijdens het openhouden van zijn inrichting minstens één
bewakingscamera binnen zijn inrichting in werking hebben die duidelijk
herkenbare beelden opneemt van iedere bezoeker. Ook een automatische
tijdsregistratie is hierbij verplicht. De voorschriften vermeld in de wet
van 21 maart van 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s alsmede de uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van
toepassing.
Artikel 9: Vergunning van rechtswege vervallen
De vergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van
langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken
 in geval van faillissement
 in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon
 in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging
uit de kruispuntbank voor ondernemingen
 in geval van het niet naleven van de voorschriften vervat in artikel 2.
Artikel 10: Politiemaatregelen en strafbepalingen
§1 Overeenkomstig artikel 18, § 3, van de wet van 10 november 2006
betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de
burgemeester de sluiting bevelen van de nachtwinkels en de private bureaus
voor telecommunicatie die worden uitgebaat in overtreding op onderhavig
hoofdstuk.
§2 Bij het overtreden van de in artikel 7.2 voorziene openingsuren, gelden
de strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 19 tot en met 22 van de wet
van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening.
§3 Inbreuken op de artikelen 2, 4, 8 en 9, worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00
EUR bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
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Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien op basis van
artikel 4, § 1, van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties overgaan tot:
 een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning
 een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel of het
privaat bureau vóór telecommunicatie.
Artikel 11: Overgangsbepalingen
De private bureaus voor telecommunicatie en de nachtwinkels die reeds
bestonden bij de inwerkingtreding van huidige reglementering moeten hun
aanvraag ter verkrijging van een vergunning indienen uiterlijk drie maanden
na de inwerkingtreding van huidig reglement. De datum van inschrijving door
de gemeentelijke administratie van de vergunningsaanvraag is bepalend.
De aanvraag tot vergunning geldt als voorlopige vergunning voor de
bestaande inrichtingen tot zolang de vergunningsaanvraag niet is
ingewilligd of geweigerd.
Voor de private bureaus voor telecommunicatie en de nachtwinkels die reeds
bestonden voor de inwerkingtreding van huidig reglement, gelden de
plaatsbeperkingen vermeld in artikel 6 niet.
Hoofdstuk XI: Andere vergunningsplichtige inrichtingen
Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
 exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke
vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van
handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat
 exploitatievergunning: een vergunning die aan de exploitant het recht
verleent om op het aangeduide adres de inrichting uit te baten
 videotheken: een handelszaak die videobanden en/of DVD’s uitleent,
verkoopt of verhuurt
 kansspelinrichting: de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere
kansspelen worden georganiseerd
 kansspel: elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om
het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één
der spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor
minstens één der spelers, wedders of inrichters van het spel of de
weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig
element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de
bepaling van de winstgrootte
 Geen kansspelen in de zin van dit besluit zijn:
o spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel
opleveren dan het recht om maximaal vijf keer gratis verder te
spelen
o kaart- of gezelschapsspelen, alsook spelen uitgebaat door
pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding van
kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder soortgelijke
omstandigheden die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en
aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van
geringe waarde kunnen opleveren
o weddenschap : kansspel waarbij elke speler een inzet inbrengt
en waarbij winst of verlies wordt gegenereerd die niet afhangt
van een daad gesteld door die speler maar van de verificatie
van een feit dat zich realiseert zonder tussenkomst van de
spelers
 wedkantoren : inrichtingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het
afsluiten van weddenschappen, al dan niet via internet. De
kansspelinrichtingen klasse I, II en III zoals beschreven in de wet van
7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
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van de spelers, behoren niet tot de wedkantoren in de zin van dit
besluit
seksshop: winkel waar erotische producten worden verkocht, zoals
seksspeeltjes, pornografisch materiaal, erotische lingerie, erotische
boeken, enz.
seksinrichting: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte
waarin, tegen betaling, onder welke vorm ook en ongeacht het aantal
betalende aanwezigen, al dan niet in combinatie met kleinhandel en/of
andere dienstverlening van welke aard dan ook, ofwel:
o vertoningen of voorstellingen van pornografische aard
plaatsvinden, zoals seksbioscoop, peepshows, sekstheater
o dienstverleningen van seksuele of pornografische aard
plaatsvinden, zoals parenclubs, erotische massagesalons, huizen
van ontucht en prostitutie.

Artikel 2: Toepassingsgebied
Deze politieverordening is van toepassing op volgende inrichtingen:
 wedkantoren
 seksshops
 seksinrichtingen
 videotheken.
Artikel 3: Vergunning
Onverminderd de hogere wetgeving, moet een exploitant van een inrichting
bedoeld in artikel 13 voor het openen, het openhouden of het heropenen van
een dergelijke inrichting in het bezit zijn van een exploitatievergunning
afgeleverd door de burgemeester.
De vergunning kan enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk
administratief onderzoek.
Dit voorafgaandelijk administratief onderzoek omvat:
 een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de
brandveiligheid zoals nader omschreven in dit UGP, ongeacht de
oppervlakte van het publiek toegankelijke gebouw
 een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle
verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook, die betrekking
hebben op elke exploitant
 een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar
de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of
enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is
 een moraliteitsonderzoek.
Het moraliteitsonderzoek bestaat uit :
 een onderzoek inzake de zedelijkheid
 een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een procesverbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een procesverbaal, of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de
huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke
plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of
plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de
aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen,
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen,
antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.
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Het moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de
private doch voor het publiek toegankelijke plaats, op elke exploitant,
alsook op de aangestelde(n) van de exploitant. Deze personen dienen
meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen,
een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een
hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk vertaald door een
beëdigd vertaler.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen
deelnemen aan de exploitatie van de inrichting, dient de exploitant een
kopie van het identiteitsbewijs over te maken aan de politie, dit met het
oog op een moraliteitsonderzoek.
Het moraliteitsonderzoek wordt gevraagd aan het hoofdcommissariaat van de
politie Kempen N-O, en verricht door de wijkpolitie van de woonplaats. Het
resultaat van dit onderzoek wordt overgemaakt aan het hoofdcommissariaat
van de politie Kempen N-O.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de
politie en beslist discretionair of het resultaat van het
moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de vergunning al dan niet te
weigeren en/of in te trekken, waarbij hij steeds het gevaar voor de
openbare orde voor ogen zal houden.
Artikel 4: Uitzonderingen
Moeten geen vergunning aanvragen:
mobiele wedkantoren: een tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de
ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de
plaats van een evenement, een gebeurtenis, een sportwedstrijd of een
sportcompetitie. Een mobiel wedkantoor mag geen andere weddenschap
afsluiten dan deze die betrekking hebben op dat evenement, die wedstrijd of
die competitie.
Artikel 5: Nadere regels en voorschriften
5.1
De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde
controlerende ambtenaar ter inzage worden afgegeven.
5.2
De vergunning is geldig te rekenen vanaf de ondertekening door de
burgemeester.
5.3
De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een
verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen
van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan de
burgemeester.
5.4
De burgemeester kan beslissen om de vergunning te beperken in de tijd
en/of bepaalde voorwaarden te koppelen aan de vergunning.
5.5
De vergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een
welbepaalde inrichting. De vergunning kan dus niet worden overgedragen aan
een ander exploitant noch kan zij worden overgedragen naar een andere
locatie.
5.6
De vergunning is geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig
reglement, alsook aan alle specifieke voorwaarden opgelegd in de
vergunning, is voldaan.
Artikel 6: Vergunningsaanvraag
Voor het verkrijgen van een vergunning dient de exploitant een
schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester, aan de hand van een daartoe
voorzien aanvraagformulier.
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De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen documenten overhandigd
moeten worden.
Artikel 7: Weigeringsgronden
De burgemeester weigert de vergunning:
- als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid
gevaar loopt;
- indien in minstens één van de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen
van de vergunning negatief werd geadviseerd.
Artikel 8: Verval van rechtswege van de vergunning
De vergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van
langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken
 in geval van faillissement
 in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon
 in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging
uit de kruispuntbank voor ondernemingen
 in geval van het niet naleven van de voorschriften vervat in de
artikelen 14 en 16.
Artikel 9: Administratieve sancties
Inbreuken op de artikelen 3 en 5 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175,00 EUR of 350,00 EUR bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien op basis van
artikel 4, § 1, van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties overgaan tot:
 een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning
 een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.
Artikel 10: Administratieve maatregelen
Onverminderd de artikelen 133 tot en met 134 quater van de Nieuwe
Gemeentewet, kan de burgemeester een inrichting met een vergunning
tijdelijk of definitief sluiten:
 indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot enige vorm
van overlast, van aard om de openbare orde te verstoren, wat zal blijken
uit een door de politie samengesteld dossier
 indien opgave werd gedaan van onjuiste gegevens in de
vergunningsaanvraag.
Artikel 11: Overgangsbepalingen
Bij wijze van overgangsmaatregel moeten de inrichtingen die reeds bestonden
bij de inwerkingtreding van huidige reglementering hun aanvraag ter
verkrijging van een vergunning indienen uiterlijk drie maanden na de
inwerkingtreding van huidig reglement.
De aanvraag tot vergunning geldt als voorlopige vergunning voor de
bestaande inrichtingen tot zolang de vergunningsaanvraag niet is
ingewilligd of geweigerd of de voorlopige vergunning niet is ingetrokken.
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Afdeling VI: Verkeer
Hoofdstuk I: Gemengde verkeersinbreuken
Artikel 1: Overtredingen van de eerste categorie
Zijn overtredingen van de eerste categorie, bestraft met een
administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van 55,00 EUR:
a Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden,
behalve:
- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen
of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de
letter "P" aangebracht is;
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
b Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen,
die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87,
of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone
afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan
en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens
plaatselijke reglementering.
c In voetgangerszones is het parkeren verboden.
d Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden
opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting.
Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het
evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld
worden.
e Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden
opgesteld:
- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten
de bebouwde kommen, op eender welke berm;
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten
volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een
begaanbare strook van ten minste 1,50 m breed vrijgelaten
worden;
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig
gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan
opgesteld worden;
- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op
de rijbaan opgesteld worden.
f Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan
opgesteld is, moet geplaatst worden:
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens
bijzondere plaatsaanleg;
3° in één enkele file.
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel
haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij
daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.
g Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de
rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het

22bis, 4°,
a)

22ter.1,
3°

22sexies2
23.1, 1°

23.1, 2°

23.2, lid 1,
1° tot 3°

23.2 lid 2

23.3
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gebruik van de openbare weg opgesteld worden, zonder het
verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of
onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals
voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg.
h Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones
bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg
opgesteld worden, zonder het verkeer van de andere
weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.
i Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te
parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou
kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het
hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:
- op 3 m of meer doch op minder dan 5 m van de plaats
waar de fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op
de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het
fietspad te rijden;
- op de rijbaan op 3 m of meer doch op minder dan 5 m
voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de
oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen;
- in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 m
van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de
dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;
- op minder dan 20 m voor de verkeerslichten op de
kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering;
- op minder dan 20 m voor de verkeerslichten buiten de
kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte,
lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer
de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 m
boven de rijbaan bevindt;
- op minder dan 20 m voor de verkeersborden behalve voor
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer
dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die
verkeersborden zich ten minste 2 m boven de rijbaan
bevindt.
j Het is verboden een voertuig te parkeren:
- op minder dan 1 m zowel voor als achter een ander
stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar
het voertuig het instappen in of het wegrijden van een
ander voertuig zou verhinderen;
- op minder dan 15 m aan weerszijden van een bord dat een
autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst;
- voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen
waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is
aangebracht;
- op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten
de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen;

23.4

24, lid 1,
2°, 4° en
7° tot 10°

25.1
1°, 2°, 3°,
5°, 8°, 9°,
10°, 11°,
12°, 13°
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- buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een
openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht;
- op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken,
behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is
aangebracht;
- op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld
in artikel 75.1.2.° van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
- op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een
ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee
andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen
kruisen;
- op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie
rijbanen;
- buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een
rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de
middenberm die deze rijbanen scheidt.
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te
laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen
niet gewijzigd worden voordat het voertuig de
parkeerplaats verlaten heeft.
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die
niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan
vierentwintig uur na elkaar te parkeren.
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare
weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale
toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur
na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het
verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen
langer dan drie uur na elkaar te parkeren.
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld
in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee
gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit
of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van
het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met
een handicap geparkeerde voertuig.
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende
het stilstaan en het parkeren niet in acht nemen.
Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van
verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen
bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.
Het stilstaan of parkeren is verboden op de
dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op

27.1.3

27.5.1

27.5.2

27.5.3
27bis

70.2.1
70.3
77.4
77.5

77.8
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de grond zijn aangebracht.
s Het niet in acht nemen van
deze inbreuken vastgesteld
werkende toestellen.
t Het niet in acht nemen van
deze inbreuken vastgesteld
werkende toestellen.

het verkeersbord C3 wanneer
worden door automatisch

68.3

het verkeersbord F 103 wanneer
worden door automatisch

68.3

Artikel 2: Overtredingen van de tweede categorie
Zijn overtredingen van de tweede categorie, bestraft met een
administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van 110,00 EUR:
a Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te
parkeren op autowegen, behalve op de parkeerstroken,
aangewezen door het verkeersbord E9a.
b Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te
parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou
kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het
hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :
- op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de
verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;
- op de fietspaden en op minder dan 3 m van de plaats
waar de fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op
de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het
fietspad te rijden;
- op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de
oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 m
voor deze oversteekplaatsen;
- op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en
behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen;
- op de rijbaan nabij de top van een helling en in een
bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.
c Het is verboden een voertuig te parkeren:

22.2 en
21.4, 4°
24, lid 1,
1°, 2°, 4°,
5° en 6°

25.1, 4°,
6°, 7°

- op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan
moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;
- op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou
belemmerd worden;
- wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 m
breed zou worden.
d Het is verboden een voertuig te parkeren op de
25.1, 14°
parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel
70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve
voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap
die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld
in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
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Artikel 3: Overtredingen van de vierde categorie
Zijn overtredingen van de vierde categorie, bestraft met een
administratieve geldboete of met een onmiddellijke betaling van 330,00 EUR:
a Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te
laten parkeren op de overwegen.

24, lid 1,
3°

Artikel 4
In geval van wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2014
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch
werkende toestellen, geldt de aangepaste tekst van voornoemd koninklijk
besluit van 9 maart 2014, in afwachting van de aanpassing van de artikelen
1, 2 en 3 van dit hoofdstuk,
Artikel 5: Identificatie van de overtreder
Voor de identificatie van de overtreder gelden de artikelen 67bis en 67ter,
van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en
artikel 33 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties. Ook artikel 62 van de wet van 16 maart 1968
betreffende de politie over het wegverkeer blijft onverminderd van kracht.
Afdeling VII: Verkeer
Hoofdstuk II: Gedepenaliseerde verkeersinbreuken
Artikel 1: Zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
1.1 Elke bestuurder die, op een werkdag of op de dagen vermeld op de
signalisatie, een auto, een vierwielige bromfiets, een driewieler met motor
of een vierwieler met motor parkeert in een zone met beperkte parkeertijd,
moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het
voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aanbrengen, die
overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van
Verkeerswezen.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.1.1 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975).
Het begin en het einde van die zone worden aangeduid door een verkeersbord
waaraan de zonale geldigheid wordt gegeven bedoeld in artikel 65.5 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 en dat het verkeersbord E9a en de
parkeerschijf weergeeft.
1.2 De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje
plaatsen dat volgt op het tijdstip van aankomst.
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie,
is het gebruik van de schijf voorgeschreven van 09.00 uur tot 18.00 uur op
de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren.
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het
verstrijken van de vergunde parkeerduur.
1.3 Bovenvermelde bepalingen gelden niet op de plaatsen waar één van de
verkeersborden E9a tot E9g is aangebracht, tenzij deze aangevuld zijn met
een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.
E9a

E9b

E9c

E9d

E9e

E9f

E9g
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Bovenvermelde bepalingen gelden evenmin wanneer een bijzondere
parkeerregeling voorzien is voor de personen die in het bezit zijn van een
gemeentelijke parkeerkaart en deze kaart op de binnenkant van de voorruit
is aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het
voertuig.
De gemeentelijke parkeerkaart vervangt de parkeerschijf.
De minister bevoegd voor het wegverkeer bepaalt het model en de nadere
regels voor de afgifte en het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart in
het algemeen, en de bewonerskaart en parkeerkaart voor autodelen in het
bijzonder.
Zie het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de
gemeentelijke parkeerkaart.
1.4 De beperkte parkeertijd, bedoeld in dit artikel (zie artikel 27.1 van
het koninklijk besluit van 1 december 1975) is niet van toepassing op de
voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan
het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is
aangebracht.
Artikel 2: Openbare weg met blauwe zone reglementering
2.1 Buiten een zone met beperkte parkeertijd, geldt artikel 5 ook op alle
plaatsen voorzien van een verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9g, dat is
aangevuld met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.2 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975).
2.2 De beperkte parkeertijd bedoeld in dit artikel (zie artikel 27.2 van
het koninklijk besluit van 1 december 1975) is niet van toepassing op de
voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan
het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is
aangebracht.
Artikel 3: Betalend parkeren
3.1. Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt het
parkeren op de wijze en onder de voorwaarden die op deze toestellen zijn
vermeld.
Wanneer meer dan één motorfiets binnen een afgebakend parkeervak bedoeld
voor één auto wordt geparkeerd, dan moet voor dat parkeervak slechts één
maal betaald worden.
Is de parkeermeter of parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de
parkeerschijf worden gebruikt volgens de nadere regels van artikel 27.1 van
het koninklijk besluit van 1 december 1975.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.3.1 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975).
Het gebruik van de parkeerschijf is niet verplicht bij het parkeren op
plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten, wanneer zij in een zone met
beperkte parkeertijd liggen, behalve in het geval bedoeld in 27.3.1, 2°,
van het koninklijk besluit van 1 december 1975.
3.2 Op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E5, E7 of E9a tot E9h,
aangevuld met een onderbord met de vermelding "betalend", moet een
betaalparkeerkaart worden gebruikt op de wijze en onder de voorwaarden die
op deze kaart zijn vermeld.
Deze kaart moet op goed zichtbare wijze aangebracht worden.
Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten mag het gebruik van de
parkeermeter of de parkeerautomaat vervangen worden door het gebruik van
een betaalparkeerkaart.
De toegelaten parkeertijd mag echter de maximale toegelaten parkeertijd van
de parkeermeter of parkeerautomaat niet overschrijden.
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Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.3.2 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975).
3.3 Op plaatsen gesignaleerd door het verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9h,
aangevuld met een onderbord met de vermelding "betalend", evenals op
plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten, kan het parkeren eveneens
geschieden op andere wijzen en onder andere voorwaarden die ter plaatse ter
kennis van de betrokkenen worden gebracht.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.3.3 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975).
3.4 Wanneer voorzien is in een bijzondere parkeerregeling voor de personen
die in het bezit zijn van een gemeentelijke parkeerkaart, moeten deze
laatsten bedoelde kaart op de binnenkant van de voorruit aanbrengen of, als
er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.3.4 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975).
Artikel 4: Voorbehouden parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen gesignaleerd overeenkomstig artikel 70.2.1, 3°, d), van het
koninklijk besluit van 1 december 1975, alsmede in een woonerf, waar de
letter «P» en het woord «parkeerkaart», «bewoners» of «autodelen» zijn
aangebracht, zijn voorbehouden voor de voertuigen waarop op de binnenkant
van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van
het voertuig, respectievelijk de gemeentelijke parkeerkaart, de
bewonerskaart of de parkeerkaart voor autodelen duidelijk leesbaar en
zichtbaar is aangebracht.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27ter van het
koninklijk besluit van 1 december 1975).
Artikel 5: Identificatie van
Voor de identificatie van de
van de wet van 16 maart 1968
artikel 33 van de wet van 24
administratieve sancties.

de overtreder
overtreder gelden de artikelen 67bis en 67ter
betreffende de politie over het wegverkeer, en
juni 2013 betreffende de gemeentelijke

Artikel 6: Sancties en procedure
6.1 Inbreuken op de artikelen 1, 2, 3 en 4 worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal 175,00 EUR of 350,00
EUR, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is, tenzij het
parkeren valt onder de toepassing van een concessieovereenkomst.
6.2 Artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het
wegverkeer blijft onverminderd van kracht.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 6 februari 2017

Jozef Van Gils
Gemeentesecretaris

Filip Segers
Voorzitter
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