
Eindversie specifiek APR – 26/03/2020

SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN DE GEMEENTE ANDERLECHT

HOOFDSTUK 9: HET GEBRUIK VAN DE FIETS IN GROENE RUIMTEN

Artikel 123.

Tenzij er ander instructies gelden, is gebruik van fietsen en niet-gemotoriseerde voertuigen in 

groene ruimten toegestaan, voor zover zij zich stapvoets voortbewegen.

HOOFDSTUK  10.  AANVULLENDE  BEPALINGEN  HORECA,  AMBULANTE  WINKELS,

KERMISSEN EN MARKTEN

Sectie 1. HORECA

Artikel 124.

§  1. Voor  het  openen,  heropenen  en/of  overnemen  van  een  horecazaak  is  een

uitbatingsvergunning van de bevoegde overheid vereist.

§ 2. De uitbatingsvoorwaarden van horecazaken worden bepaald door het reglement betreffende

de horecazaken.

§ 3. De uitbating van de horecazaak mag vanaf de kennisgeving van deze vergunning beginnen.

§ 4. Horecazaken zijn verplicht om hun vergunningen, openingsuren en -dagen op een zichtbare

manier weer te geven en deze na te leven.

§  5. De  politieambtenaar  of  een  bevoegde  ambtenaar  mag  een  horecazaak  te  allen  tijde

controleren. 

§ 6. In geval van overtreding van dit artikel, zijn artikel 4 betreffende administratieve sancties en

artikel 9 betreffende vergunningen bedoeld in dit reglement van kracht. 

Artikel 125.

§  1. De  bepalingen  van  dit  artikel  zijn  van  toepassing  op  de  inrichtingen  die  gewoonlijk

toegankelijk zijn voor het publiek, zelfs indien de toegang slechts verleend wordt onder bepaalde

voorwaarden.

§ 2. Overeenkomstig artikel 89 van dit reglement, kan de politie de voor het publiek toegankelijke

inrichtingen laten ontruimen en sluiten wanneer ze wanorde of lawaai vaststelt die de openbare

rust of de rust van de omwonenden kan verstoren.

§ 3. Als de wanorde of het lawaai blijft aanhouden, kan de burgemeester elke maatregel nemen

die hij nu)ig acht om een einde te stellen aan de onrust, meer bepaald door de gedeeltelijke of
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volledige sluiting van de inrichting te bevelen tijdens de uren en voor de duur die hij bepaalt.

Artikel 134 quater van de Nieuwe gemeentewet zal worden toegepast.

§ 4. De bepalingen van dit artikel worden bij de vaststelling van de overtreding aan de overtreder

herinnerd.

Artikel 126.

Koken met houtskool is verboden in openbare ruimten of horecazaken, tenzij dit uitdrukkelijk is

toegestaan.

AFDELING 2: AMBULANTE HANDEL, KERMISSEN, MARKTEN

Artikel 127.

§  1. Het  college  van  burgemeester  en  schepenen  bepaalt  de  vaste  standplaatsen  die

voorbehouden zijn voor de uitoefening van de ambulante handel.

§ 2.  Standplaatsen op openbare markten mogen alleen worden bezet na toestemming van de

bevoegde overheid, overeenkomstig de door haar vastgestelde procedure.

Artikel 128.

§ 1. De handelaars die hun activiteit met behulp van een voertuig uitoefenen, mogen de vlo)e

doorgang en de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid niet in het gedrang brengen.

§ 2. Onverminderd artikel 33 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, mogen

deze handelaars, om de klanten van hun aanwezigheid op de hoogte te brengen, geen gebruik

maken van geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren.

Artikel 129.

Zonder machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het verboden:

1. een kermis te organiseren of een kermisa)ractie uit te baten op een voor het publiek 

toegankelijk privéterrein;

2. een kermisa)ractie te installeren of de installatie te behouden buiten de plaatsen en data die 

voor elke kermis vastgelegd zijn, he6ij in het overeenkomstige bestek, he6ij door de bevoegde 

overheid, alsook in het geval dat de bevoegde overheid de intrekking van de concessie of 

toestemming beveelt;

3. voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door de bevoegde overheid

aangeduide plaatsen.
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4.  De  kermisa)racties  en  voertuigen  geplaatst  in  overtreding  met  deze  bepaling,  moeten

verplaatst worden bij het eerste politiebevel, zo niet zal het bevoegde overheid daartoe overgaan

op kosten en risico van de overtreder.

5. Zonder a7reuk te doen aan de wet op het dierenwelzijn, is het gebruik van pony’s in maneges

tijdens kermis- en ambulante activiteiten op openbare kermissen en op het openbaar domein

(buiten de openbare kermissen) net als voorstellingen in tenten verboden.

6. Zonder a7reuk te doen aan de wet op het dierenwelzijn, is het ook verboden om a)racties te

exploiteren of te organiseren met behulp van ponyʹs en paarden tijdens markten die worden

georganiseerd op privédomein dat toegankelijk is voor het publiek.

7. De  verkoop  op  openbare  plaatsen  met  inbegrip  van  markten,  beurzen,  shows  en

tentoonstellingen van honden,  ka)en,  goudvissen en beschermde soorten door handelaars of

particulieren is verboden.

HOOFDSTUK 11: BURGEMEESTERSBESLUITEN

Artikel 130.

§ 1. Wanneer de veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang is door situaties die hun

oorzaak hebben in privé-eigendommen en/of etablissementen toegankelijk voor het publiek, kan

de burgemeester de nodige besluiten nemen.

§ 2. De eigenaars, huurders, gebruikers of zij die er op of andere manier verantwoordelijk voor

zijn, moeten zich ernaar schikken.

§ 3. In geval  van weigering of  vertraging in de uitvoering van de bij  voornoemde besluiten

voorgeschreven  maatregelen,  alsook  indien  het  onmogelijk  is  ze  aan  de  betrokkenen  te

betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke

blijvende partijen, die solidair de kosten moeten dragen.
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HOOFDSTUK 12: VOETBALSTADION EN EVENEMENTEN IN OPEN LUCHT

Artikel 131. 

§1.  Om de openbare orde en gezondheid te garanderen,  moeten uitbaters  van nachtwinkels,

drankslijterijen en kraampjes van handelszaken bij elk evenement dat vrij toegankelijk is voor het

publiek  en  dat  gevolgen  heeft  voor  de  openbare  weg,  gebruik  maken  van  herbruikbare

recipiënten voor eten en drinken dat op dergelijke evenementen wordt aangeboden. 

§ 2. De verdeling en het gebruik van alle voorwerpen voor eenmalig gebruik, zoals plastic bekers,

bestek en borden voor eenmalig gebruik, is in de perimeter van het evenement verboden.  Dit

geldt niet voor hygiëneartikelen voor eenmalig gebruik.

§ 3. Op dagen waarop in het voetbalstadion gelegen in het Astridpark voetbalwedstrijden of

evenementen  worden  georganiseerd,  is  de  consumptie  en  de  verkoop  van  drank  in

nachtwinkels,  drankslijterijen  (met  inbegrip  van  hun  terrassen)  en  kramen  van  ambulante

verkopers, 5 uur voor de wedstrijd en 9 uur na de einde van wedstrijd of het evenement, slechts

toegelaten mits het gebruik van bekers in hard plastic met statiegeld.  

Bovenstaande paragraaf is van toepassing in de volgende perimeter: 

• Binnen de muren van het voetbalstadion

• Langs bepaalde assen in de buurt van het genoemde stadion. Het gaat meer bepaald om:

◦ Sint-Guidostraat

◦ Processiestraat

◦ Victor en Jules Bertauxlaan

◦ De Lindeplein

◦ I)erbeekselaan (tot R0)

◦ Emile Verséstraat

◦ Théo Verbeecklaan

◦ Meerplein

◦ Paul Jansonlaan

◦ Dokter Jacobsstraat

◦ Neerpedestraat (tot R0)

◦ René Henrystraat

◦ Sylvain Dupuislaan

◦ Maria Groeninckx-De Maylaan

• Op de parkings  die  deze verkeersaders  bedienen,  namelijk  voor  supportersbussen en

bussen van tegenstanders, 
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• In de omstandigheden bedoeld in §3, is het bezit van andere recipiënten dan deze bedoeld

in §3 op de openbare weg, in deze straten, net als in de voertuigen die er geparkeerd zijn,

verboden.

§ 4. De uitbaters van nachtwinkels, drankslijterijen en ambulante kramen of verkopers moeten

tegen een waarborg bekers in hard plastic met statiegeld terugnemen.

§ 5. Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij

voetbalwedstrijden,  hebben  personen  met  stadionverbod  geen  toegang  tot  bovenvermelde

perimeter.

§ 6. De burgemeester kan, naar gelang van het geval, de inrichting, de handelszaak of de kraam

sluiten waarvan de uitbater de verplichtingen van dit artikel niet nakomt.

Artikel 132.

§  1.  Om  de  openbare  rust  van  de  omwonenden  te  bewaren,  worden  alle  autocarbedrijven

verzocht  de  motor  van  hun  voertuig  uit  te  schakelen  tijdens  en  na  het  uitstappen  van  de

passagiers/supporters, en in de onmiddellijke nabijheid van hun voertuig te blijven.

§ 2. Krachtens artikel 88 en 120 van het Algemeen politiereglement kan bij niet-naleving van deze

maatregel  in voorkomend geval  een administratieve sanctie  van maximaal  350 euro  worden

opgelegd.
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HOOFDSTUK 13  VERKOOP EN CONSUMPTIE VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN OM

MEE TE NEMEN IN DE OMGEVING VAN DE SLACHTHUIZEN

Artikel 133.

§  1. De  verkoop en  het  verbruik  van  alcoholische  dranken  om mee  te  nemen,  ongeacht  de

recipiënt,  is  streng  verboden  op  elke  woensdag,  donderdag,  vrijdag,  zaterdag  en  zondag,

gedurende de volledige dag, op volgende locaties: 

• Ropsy Chaudronstraat, vanaf de Jules Ruhlstraat en voor de kraampjes van nv Aba)an;

• Clemenceaulaan, tussen de Bergensesteenweg en de Kliniekstraat;

• Bergensesteenweg, tussen de Jorezstraat en de Passerstraat;

§ 2. De verantwoordelijken van de kraampjes in de Ropsy Chaudronstraat zullen ervoor zorgen

dat de openbare ruimte in de buurt van hun bedrijf niet wordt vervuild door hun klanten of

andere personen. Bij ontstentenis maken ze de omgeving zelf schoon, binnen een omtrek van 5

meter tijdens de openingstijden van de kraampjes, elke woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag

en zondag.

SLOTBEPALING

Artikel 134.

Dit  gemeenschappelijk  reglement  vervangt  alle  bepalingen  van  het  vorige  Algemeen

politiereglement  dat  tijdens  de  vergadering  van  de  gemeenteraad  van  26  juni  2015  werd

aangenomen en heft deze op.
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