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Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 
 
 
 
Aangenomen in de gemeenteraad van 23 november 2009. 
Gewijzigd door de gemeenteraad van 21 mei 2012. 
Gewijzigd door de gemeenteraad van 16 december 2013. 
Gewijzigd door de gemeenteraad van 19 december 2016. 
Gewijzigd door de gemeenteraad van 20 december 2021.  
 

0. DEFINITIES1 
 

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder: 
 
De openbare weg:  
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat in hoofdorde 
bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is. Het 
omvat onder meer de installaties van de nutsmaatschappijen, verkeersborden en 
verlichtingspalen. 
 
Openbaar domein: 
- de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden, de ruimten aangelegd als 
aanhorigheden van de verkeerswegen en pleinen die openstaan voor alle verkeer, hetzij 
voetgangersverkeer of ander verkeer;  
- de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, 
pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die 
openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en 
ontspanning  
 
Openbare wateren: 
Openbare wateren zijn alle oppervlaktewateren zoals sloten, kanalen, vijvers, grachten, 
plassen, meren enz. die gelegen zijn op of aan een terrein dat vrij toegankelijk is voor 
eenieder. 
 
Evenementen:  
Evenementen zijn festiviteiten zoals fuiven, optredens, feesten die iedereen kan bijwonen, al 
dan niet met betaling van een toegangsprijs ongeacht of de organisator toegangskaarten 
heeft verspreid op voorwaarde dat de kaarten worden uitgedeeld of verkocht aan eenieder die 
erom verzoekt en ook ongeacht of de deelname gekoppeld wordt aan een inschrijven op 
voorwaarde dat de inschrijving voor iedereen openstaat.  
Privé-evenementen zijn festiviteiten waar de toegang afhankelijk is van de persoonlijke en 
individuele uitnodiging van de organisator en waar de toegang wordt gecontroleerd door een 
lijst van genodigden bij de ingang.  Hoofdstuk 2.2.Evenementen van onderhavig reglement is 
niet van toepassing op privé-evenementen.  
 
Manifestaties2 : 
Manifestaties zijn het bij elkaar komen van een groep mensen om anderen hun standpunt of 
hun mening van politieke, religieuze, sociale, culturele of van welke aard ook, kenbaar te 
maken en te propageren 
 

 
 
 

                                                 
1 in werking getreden sinds 01/01/2017 
2 in werking getreden sinds 01/03/2022 
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1. OPENBARE RUST EN HINDERLIJK GEDRAG 3 
 

1.1. Geluidsoverlast  
1.1.1. Geluidsoverlast overdag  
Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht zich zodanig te gedragen 
dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer 
bij dag (tussen 07u en 22u) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, 
wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het 
gedrang brengt.  
 

1.1.2. Geluidsoverlast ‘s nachts4 
Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is het verboden zich tussen 22u en 07u 
schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan 
worden verstoord, zoals bepaald in artikel 561,1 van het Strafwetboek.  
 

1.1.3. Niet-hinderlijk geluid  
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van:  
- werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, 
uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die 
overheid;  
- werken die tussen 07u en 22u aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de 
bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of 
onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden 
uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet 
noodzakelijk lawaai te voorkomen5; de burgemeester kan bovendien, na gemotiveerde 
aanvraag, toelating verlenen om verder te werken na 22u indien de werken onmogelijk 
kunnen stilgelegd worden om bouwkundige of technische redenen6.  
- werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter 
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen7;  
- een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voorzover de in de vergunning 
opgelegde voorwaarden worden nageleefd8;  
- spelende kinderen.  
 

1.2. Geluid en hinder door voertuigen9  
§1. Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden 
terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is. Als ‘noodzaak’ wordt onder meer 
beschouwd het stilstaan in een file, voor een rood verkeerslicht of voor een gesloten 
spoorwegovergang.  
 
§2. Het is de bestuurder van een voertuig verboden elektronisch versterkte muziek die 
duidelijk hoorbaar is buiten het voertuig te produceren of toe te laten dat dergelijke muziek 
wordt geproduceerd. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen 
worden begaan, worden verondersteld door de persoon op wiens naam het voertuig staat 
ingeschreven te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel.10 
 
§3 De bestuurder van een (motor)voertuig moet het nodige doen om ervoor te zorgen dat 
deze voertuigen geen overdreven lawaai noch rook ( afkomstig van uitlaatpijpen, banden, 
motoren, muziekspelers,…) verspreiden die de voorbijgangers, buurtbewoners of andere 
derden kunnen hinderen, storen of opschrikken.  

                                                 
3 in werking getreden sinds 01/06/2012 
4 Nachtlawaai is een strafrechtelijke inbreuk zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van dit reglement 
5 in werking getreden sinds 01/06/2012 
6 In werking getreden sinds 01/01/2017 
7 in werking getreden sinds 01/06/2012 
8 in werking getreden sinds 01/06/2012 
9 in werking getreden sinds 01/06/2012-gewijzigd sinds 01/03/2022 
10 in werking getreden sinds 01/06/2012 
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Het is eveneens verboden om een voertuig zodanig te gebruiken dat er een 
abnormaal/overdreven aantal partikels en/of restanten ( afkomstige van banden, 
uitlaatgassen…) vrijkomen bij het rijden en/of het stationair draaien, met toepassing zowel in 
de publieke ruimte alsook privatieve ruimte met openbaar karakter. 
 
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen naar de 
oorspronkelijke staat, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten en 
risico van de overtreder. 
 

1.3. Voertuigen met luidsprekers  
Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn 
voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de 
burgemeester. De burgemeester kan in de machtiging voorwaarden opleggen aan het gebruik 
van de voertuigen, welke te allen tijde moeten gerespecteerd worden. De machtiging moet 
steeds in het voertuig aanwezig zijn.  
 

1.4. Grasmaaiers en andere werktuigen  
Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven 
door ontploffings-en/of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 07u en 22u.  
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.  
 

1.5. Toestellen voor recreatief gebruik  
Het is verboden met ontploffings- en/of elektrische motoren aangedreven speeltuigen en 
experimenteertuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, 
wedstrijden of manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 
300 meter van woonwijken, woonkernen, bewoonde huizen of natuurgebied en voor zover dit 
de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Afwijkingen hierop kunnen door de 
burgemeester schriftelijk11 worden toegestaan ter gelegenheid van feestelijkheden of 
vieringen. Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen 
van toepassing zijn.  
 

1.6. Hinderlijke gedragingen12 
Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden op het openbaar 
domein of in een openbaar gebouw, waaronder een portaal, wachtlokaal voor een openbaar 
vervoermiddel, openbare toiletten, parkeergarage, rijwielstalling dan wel deze te 
verontreinigen dan wel te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende 
ruimte is bestemd.  
Op dezelfde plaatsen is het verboden personen de vlotte doorgang te belemmeren, hen op 
enigerlei wijze te intimideren of hen ongewenst na te roepen of aan te klampen.13 
 

1.7. Luchtdrukkanonnen  
Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige tuigen is verboden zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating van de burgemeester. Het is evenwel te allen tijde verboden 
luchtdrukkanonnen of gelijkaardige tuigen te gebruiken op minder dan 200 meter van een 
woning of openbare weg. Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 22u en 07u.  
 

1.8. Verstoren van evenementen  
Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of 
andere bijeenkomst die werd vergund of gemeld, te verstoren.  
 

 
 

                                                 
11 in werking getreden sinds 01/01/2017 
12 in werking getreden sinds 01/01/2017 
13 in werking getreden sinds 01/01/2014 
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1.9. Gedragingen met opsluiting of politiebegeleiding tot 
gevolg  
§1. Het is verboden feitelijke gedragingen te stellen met als gevolg dat de persoon die deze 
gedragingen stelt bestuurlijk opgesloten kan worden in een politiecel, op grond van artikel 
31.2°, 3° en 4°van de wet op het politieambt of op grond van artikel 9ter van de drugwet van 
24 februari 1921.  
 
§2. Het is verboden feitelijke gedragingen te stellen in de zin van artikel 31.2°, 3°en 4°van de 
wet op het politieambt14 of in de zin van artikel 9ter van de drugwet van 24 februari 192115 
met als gevolg dat de politie kan beslissen om de persoon te begeleiden naar huis.  
 

1.10. Niet naleven burgemeesterbesluiten16 
Onverminderd de in dit reglement voorziene maatregelen, kan de burgemeester, telkens 
wanneer de openbare orde, rust, veiligheid of gezondheid  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 
bovendien bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie. 
 

1.11. Naleven richtlijnen politie17 
Het is verboden de bevelen of richtlijnen van een politieambtenaar, gegeven in het kader van 
het handhaven of herstel van de openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of 
gegeven in het kader van de bestrijding of voorkoming van overlast, niet na te leven. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Art. 31.Wet op het politieambt. Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie en 

onverminderd de bevoegdheden uitdrukkelijk toegekend bij wetten van bijzondere politie, kunnen de 

(politieambtenaren) in geval van volstrekte noodzaak overgaan tot de bestuurlijke aanhouding  

1° van een persoon die hen hindert in het vervullen van hun opdracht het verkeer vrij te houden;  

2° van een persoon die de openbare rust daadwerkelijk verstoort;  

3° van een persoon, ten aanzien van wie er op grond van zijn gedragingen, van materiële aanwijzingen 

of van de omstandigheden, redelijke gronden zijn om te denken dat hij voorbereidingen treft om een 

misdrijf te plegen dat de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in gevaar brengt, met als doel 

hem te beletten een dergelijk misdrijf te plegen;  

4° van een persoon die een misdrijf pleegt dat de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in 

gevaar brengt, teneinde dit misdrijf te doen ophouden.  

In de in het tweede lid van artikel 22 gepreciseerde gevallen kunnen de politieambtenaren overgaan tot 

de bestuurlijke aanhouding van personen die de openbare rust verstoren en hen van de plaats van de 

samenscholing verwijderen.  

De vrijheidsbeneming mag nooit langer duren dan de tijd vereist door de omstandigheden die haar 

rechtvaardigen en mag in geen geval twaalf uur te boven gaan.  

 
15 Artikel 9 ter Drugwet De persoon die, op een voor het publiek toegankelijke plaats, kennelijk onder 

invloed van verdovende of psychotrope stoffen wordt aangetroffen, kan, indien zijn aanwezigheid, 

hetzij voor een ander hetzij voor zichzelf, wanorde, schandaal of gevaar veroorzaakt, onder de 

verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie, bestuurlijk worden aangehouden voor 

maximaal zes uur. Hij ontvangt, indien zijn toestand zulks vereist, de nodige geneeskundige zorg.  

De gerechtelijke autoriteiten worden hiervan in kennis gesteld.  

De politie informeert deze personen op het moment van hun vrijlating over de mogelijkheden inzake 

vrijwillige hulpverlening en deelt hen, zo mogelijk, de nodige adressen en contactpunten mee.  

 
16 in werking getreden sinds 01/06/2012 
17 in werking getreden sinds 01/03/2022 
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1.12. Vuurwerk18 
§1. Het is verboden op gelijk welke plaats om het even welk vuurwerk, feestgeschut of 
gelijkaardige pyrotechnische materialen af te steken of kanonschoten af te vuren of 
voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.  
In afwijking van het eerste lid kan de burgemeester voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf 
de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte 
periode vuurwerk, feestgeschut of gelijkaardige pyrotechnische materialen af te steken of 
kanonschoten af te vuren of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten 
ontploffen.  De burgemeester bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van 
die toestemming. De voorwaarden moeten nageleefd worden. 
 
§2. Het is tevens verboden op gelijk welke plaats wensballonnen op te laten. 
 
 

2. OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG  
 

2.1. Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang  
Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, 
een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het 
gedrang kan brengen.  
 

2.2. Evenementen  
2.2.1. Vergunning voor evenementen in open lucht/tent 19 
Behoudens een voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester is elk evenement 

in open lucht of tent.op het grondgebied van de gemeente verboden.  

 
De vergunning moet door de organisator aangevraagd worden via de evenementenkluis 
minstens drie maanden voor de aanvang van het evenement. In uitzonderlijke 
omstandigheden kan de burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn.  
 
De verplichte velden in de evenementenkluis moeten ingevuld worden en de nodige 
documenten moeten bijgevoegd worden. 
 
Het dossier moet volledig zijn vooraleer de burgemeester een beslissing kan nemen.  
De burgemeester moet rekening houden met de eventueel in het verleden vastgestelde  
onregelmatigheden bij evenementen ingericht door of onder verantwoordelijkheid van 
dezelfde organisator of vereniging. De burgemeester kan bijkomende voorwaarden koppelen 
aan elke toelating in verband met de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid.  
 
De organisatoren van het evenement zijn ertoe gehouden de voorwaarden na te leven.  
De burgemeester stelt de aanvrager zo spoedig mogelijk na de aanvraag in kennis van de 
toelating of van zijn gemotiveerde weigering.  
 
Indien een geluidsafwijking wordt bekomen door de organisatoren, dienen de 
geluidsmetingen gedurende de volledige activiteit geregistreerd te worden en moeten de 
metingen ten laatste 14 dagen na het plaatsvinden van het evenement bezorgd worden aan 
de burgemeester . 
 

2.2.2. Meldingsplicht voor evenementen in besloten plaatsen 20 
Elk evenement in een besloten plaats waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd 
wordt, moet gemeld worden aan de burgemeester. 
 

                                                 
18 in werking getreden sinds 01/03/2022 
19 gewijzigd sinds 01/03/2022 
20 gewijzigd sinds 01/03/2022 
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Deze melding moet door de organisator aangevraagd te worden via de evenementenkluis 
minstens drie maanden voor de aanvang van het evenement. In uitzonderlijke 
omstandigheden kan de burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn.  
 
Voor spontane, acute of onverwachte manifestaties geldt deze termijn niet; deze dienen wel 
per e-mail naar evenementen@gemeentemol.be. gemeld te worden aan de burgemeester 
uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de activiteiten.  
 
De verplichte velden in de evenementenkluis moeten ingevuld worden en de nodige 
documenten moeten bijgevoegd worden. 
 
De burgemeester stelt de organisatoren zo spoedig mogelijk na de melding in kennis van de 
eventuele maatregelen in verband met openbare orde, rust en veiligheid en gezondheid 
welke hij oplegt voor de activiteit.  
 
Indien een geluidsafwijking wordt bekomen door de organisatoren, dienen de 
geluidsmetingen gedurende de volledige activiteit geregistreerd te worden en moeten de 
metingen ten laatste 14 dagen na het plaatsvinden van het evenement bezorgd worden aan 
de burgemeester via email naar evenementen@gemeentemol.be . 
 

2.3. Publiciteit en verkoop op openbaar domein21  
§1. Personen die folders, strooibiljetten of voorwerpen uitdelen op het openbaar domein, 
moeten instaan voor de reinheid ervan en dienen weggeworpen strooibiljetten terug op te 
ruimen. Zij moeten vergezeld zijn van een helper, belast met het oprapen van de door het 
publiek in de omgeving weggeworpen exemplaren. De flyers, folders, strooibiljetten of 
voorwerpen moeten een verantwoordelijke uitgever en “mag niet op de openbare weg 
gegooid worden” vermelden.  De personen die deze uitdelen op het openbaar domein, mogen 
voorbijgangers niet aanklampen, hinderen of hen de vlotte doorgang belemmeren.  
De voorgaande alinea geldt niet op het terrein van manifestaties waar de organisator het 
engagement aangegaan heeft om het ganse terrein van de manifestatie op te ruimen na het 
beëindigen ervan22. 
 
§2. Het is verboden allerhande drukwerken op voertuigen te bevestigen. Deze regel is niet 
van toepassing op politionele documenten en zij die een voorafgaande toelating van de 
burgemeester of van de eigenaar van het voertuig hebben verkregen. 
 

2.4. Uitstallingen op het openbaar domein 
§1. Behoudens vergunning23 van de daartoe bevoegde overheid of overheden is het 
verboden uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, en koopwaren 
en andere materialen in de openbare ruimte uit te stallen.  
De voorwerpen die in strijd met dit artikel of met de voorwaarden van de vergunning zijn 
geplaatst of uitgestald, moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde 
ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve 
worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.  
 
§2. Terrassen en andere ingebruiknemingen van het openbaar domein mogen enkel 
opgesteld worden in overeenstemming met de politieverordening van 23 maart 2020 op het 
plaatsen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein en latere 
wijzigingen. De terrassen die in strijd met dit artikel of met de voorwaarden van de vergunning 
zijn geplaatst of uitgestald, moeten op het eerste verzoek van de politie of van een 
gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan 
ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de 
overtreder24. 
 

                                                 
21 in werking getreden sinds 01/06/2012--gewijzigd sinds 01/03/2022 
22 in werking getreden sinds 01/01/2017 
23 in werking getreden sinds 01/06/2012 
24 in werking getreden sinds 01/01/2017-gewijzigd sinds 01/03/2022 

mailto:evenementen@gemeentemol.be
mailto:evenementen@gemeentemol.be
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2.5. Gebruik van gevels van gebouwen  
2.5.1. Huisnummers  
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de 
gemeente toegekend werd, goed zichtbaar van op de openbare weg aan. Elke bewoner is 
verplicht die zichtbaar te houden.  
 

2.5.2. Aanduidingen van openbaar nut  
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van 
welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de 
gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in 
voorkomend geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut 
(vb. verkeerstekens, straatnaamborden, …) en andere nutsvoorzieningen worden 
aangebracht. Zij moeten tevens alle werken toelaten tot onderhoud, herstelling of vervanging 
van deze aanduidingen. Het is hen verboden de aanduidingen te verwijderen of te 
beschadigen.  
 

2.6. Hinderlijke beplanting en andere voorwerpen  
De gebruikers en bij ontstentenis de eigenaars van private eigendommen gelegen langs de 
openbare weg moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen, beplantingen, afsluitingen en andere 
voorwerpen, obstakels of materialen met geen enkel deel ervan:  
- over de rijbaan (inclusief fietspad) hangen op minder dan 4,50 meter boven de grond;  
- over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangen op minder dan 2,50 meter boven de 
grond;  
- het zicht op de verkeerstekens of andere aanduidingen van openbaar nut25 belemmeren;  
- een belemmering betekenen voor de doeltreffendheid van het de openbare verlichting of de 
leesbaarheid van de straatborden;  
- het verkeer hinderen;  
- het normale uitzicht op de openbare weg belemmeren, in de nabijheid van bochten en 
kruispunten;  
- een gevaar kunnen vormen voor gebruikers van de openbare weg of voor éénieder die zich 
op de openbare weg wil begeven.  
 
Bovendien moet de maximum hoogte van de beplantingen en afsluitingen26 van een voortuin 
of van een perceel grond gelegen aan een bocht of kruispunt worden beperkt tot 0,70 meter 
in volgende situatie:  
 
Gelegen op de (drie)hoek gevormd door de grens tussen het openbaar domein en het 
privédomein en de schuine lijn op 5 meter van het snijpunt van de grenzen tussen het 
openbaar domein en het privé-domein (zie onderstaande figuur).  
 

                                                 
25 in werking getreden sinds 01/06/2012 
26 in werking getreden sinds 01/03/2022 
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De beplantingen moeten regelmatig onderhouden en gesnoeid worden.  
 
In functie van de plaatselijke verkeersgesteldheid kan het college van burgemeester en  
schepenen afwijkingen op deze regels toestaan na advies te hebben ingewonnen van de 
verkeersdienst en de politie.  
 
Bij niet-naleving van bovenstaande bepalingen, wordt hiervan aan de belanghebbenden 
kennis gegeven hetzij door middel van een brief, hetzij door middel van een in de 
onmiddellijke omgeving van de hinderlijke beplanting of voorwerpen aangeplakt bericht dat 
vermeldt dat de nodige snoeiwerken moeten worden uitgevoerd of de hinderlijke voorwerpen 
moeten worden verwijderd binnen 30 dagen na aanplakking van het bericht. Indien binnen de 
30 dagen na kennisgeving hiertoe niet wordt overgegaan, laat de gemeente van ambtswege 
de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, zonder verdere verwittiging en op 
kosten van de overtreder27. 
 

2.7. Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen 
van de openbare veiligheid  
2.7.1. Geluidssignalen  
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere 
hulpdiensten na te bootsen. Dit verbod geldt niet voor de beveiligingsalarmsystemen aan 
privé-eigendommen.  

 
2.7.2. Bedrieglijke oproepen  
Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of 
signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren is verboden.  
 

2.7.3. Toegang tot leegstaande gebouwen  
De eigenaar moet gepaste maatregelen nemen om de toegang tot leegstaande gebouwen te 
verhinderen.  
 

 
 
 

                                                 
27 in werking getreden sinds 01/01/2017 
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2.7.4. Voorwerpen die op de openbare weg kunnen vallen  
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te 
plaatsen of te bevestigen, 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.  
 

2.7.5 Lachgas en andere schadelijke middelen28 
§1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te bezitten 
indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel 
het bekomen van een roeseffect. 
 
§2. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals voorzien 
in artikel 8 van dit reglement kan de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel de schadelijke 
middelen in beslag nemen. 

 

2.8. Bijzondere maatregelen bij sneeuw of vrieskou  
2.8.1.Openbare weg en voetpaden  
Het is verboden bij vorst op de openbare weg water te gieten of te laten vloeien, glijbanen 
aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-
eigendommen.  
Indien er door de aangelanden van een openbare weg sneeuw geruimd wordt, moet de 
sneeuw aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de sneeuw de 
weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.  
 

2.8.2. Kanalen, waterbekkens en waterlopen  
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.  
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, 
een afwijking van dit verbod toestaan.  
 

2.9. Dieren  
2.9.1. Geluidsoverlast door dieren  
Dieren mogen geen abnormale geluidshinder veroorzaken voor de omwonenden door 
aanhoudend geblaf, geschreeuw, gekrijs of andere geluiden voortgebracht door een dier. De 
houders van dieren zijn hiervoor aansprakelijk29.  
 

2.9.2. Onder controle houden van dieren  
§1. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden dieren 
onbewaakt vrij te laten rondlopen op openbare wegen en voor het publiek toegankelijke 
plaatsen. De bewaking moet zo zijn dat de begeleider het dier op elk ogenblik kan beletten 
om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private 
eigendommen te betreden. Het is de personen die  
het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te begeleiden. Op publiek 
toegankelijke plaatsen moeten honden aan de leiband gehouden worden tenzij in de daartoe 
voorziene hondenlosloopzones. De honden moeten ook in de hondenlosloopzones onder 
controle gehouden worden door de begeleider30.  
 
§2. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun honden 
op te hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of 
achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. Het is de eigenaars, bezitters, 
bewakers of houders van honden die agressief zijn of geneigd zijn te bijten, verboden met 
deze dieren op het openbaar domein te komen indien deze honden niet voorzien zijn van een 
muilband.  
 

                                                 
28in werking getreden sinds 01/03/2022 
29in werking getreden sinds 01/01/2017 
30in werking getreden sinds 01/03/2022 
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§3. De eigenaars/houders van dieren zijn verplicht de afsluitingen waarbinnen de dieren 
gehouden worden voldoende te onderhouden en alle voorzorgen te nemen die beletten dat 
dieren ontsnappen.  
In geval van uitbraak van deze dieren zal de burgemeester, op kosten en risico van de 
eigenaar, deze dieren laten verwijderen en onderbrengen in een schuthok of een asiel, in 
afwachting dat de eigenaar/houder de nodige maatregelen heeft genomen om een nieuwe 
uitbraak te voorkomen.  

 
2.9.3. Uitwerpselen  
§1. De eigenaars, houders of begeleiders van honden en rijdieren moeten er voor zorgen dat 
deze dieren het openbaar domein niet bevuilen met hun uitwerpselen. Ze zijn verplicht op al 
deze plaatsen de uitwerpselen van hun dier onmiddellijk te verwijderen.  
 
§2. Iedereen die een hond begeleidt moet in het bezit zijn van voldoende zakjes voor het 
opruimen van de hondenpoep.  
 

2.10. Visverbod  
§1. Het is verboden te vissen zonder voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester of 
zijn gemachtigde in de door het gemeentebestuur beheerde openbare wateren31.  
 
§2. Het niet naleven van de huishoudelijke reglementen van gemeentelijke (vis)vijvers en 
natuurgebieden is verboden32. 
 

2.11. Bedelen33  
Het is verboden zowel op de openbare weg als in elke voor het publiek toegankelijke plaats 
en met name in de commerciële centra en straten :  
- te bedelen door het op een opdringerige of agressieve wijze aanklampen van  
voorbijgangers;  
- door het bedelen de vlotte doorgang van het voetgangers- en andere verkeer te hinderen of 
belemmeren; 
- te bedelen in aanwezigheid van of met kinderen; 
- te bedelen door middel van het tonen van lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen 
om liefdadigheid op te wekken. 
 
Het is tevens verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te 
bekomen, met uitzondering van volksgebruiken.  
 

2.12.  Inname van de openbare ruimte bij het uitvoeren van 
werken34 
Behoudens vergunning van de burgemeester35 is het uitdrukkelijk verboden om openbaar 
domein in te nemen voor het uitvoeren van werkzaamheden. 
 
De vergunning dient ten minste 1 maand voor de aanvang van de werken aangevraagd te 
worden. De burgemeester kan in uitzonderlijke omstandigheden en mits een gemotiveerde 
aanvraag een afwijking op deze termijn toestaan36. Indien de werkzaamheden niet beëindigd 
zijn binnen de vastgelegde termijn, kan een nieuwe vergunning verleend worden, eventueel 
met gewijzigde voorwaarden. Deze nieuwe vergunning dient minimaal 2 werkdagen vooraf 
aangevraagd te worden. 
 
De voorwaarden in de vergunning en de signalisatievoorwaarden dienen nageleefd te worden. 
 

                                                 
31 in werking getreden sinds 01/01/2017 
32 in werking getreden sinds 01/06/2012 
33 in werking getreden sinds 01/06/2012 
34 in werking getreden sinds 01/06/2012 
35 in werking getreden sinds 01/01/2017 
36 in werking getreden sinds 01/01/2017 
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Iedere persoon die werkzaamheden op het openbare domein uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe 
gehouden het openbaar domein te herstellen in de oorspronkelijke37 staat of in de staat die in 
de machtiging vermeld is.  
Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht 
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder. 
 
De vergunninghouder moet rond de werf een afsluiting plaatsen die tijdens de 
werkzaamheden de gebruikers van het openbaar domein voldoende beschermt. Op het einde 
van de werkdag moet de bouwwerf afgesloten zijn. 
 
Tijdens de werken moet het openbaar domein, buiten de toegestane openbare ruimte voor de 
uit te voeren werken, zuiver gehouden worden. Wie werken op de openbare weg uitgevoerd 
heeft, moet die openbare weg, de signalisatie en de wegmarkering onmiddellijk herstellen 
zodat de veiligheid van de weggebruikers gewaarborgd is, onverminderd het definitief herstel 
in de oorspronkelijk toestand. 
 

2.13. Invloed op het openbaar domein van werkzaamheden 
buiten het openbaar domein38 
Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die buiten het 
openbaar domein uitgevoerd worden en die het openbaar domein kunnen bevuilen of de 
veiligheid of de gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren.  
 
De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens drie werkdagen voor de aanvang van 
dergelijke werkzaamheden op de hoogte te brengen.  
De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven die moeten gevolgd 
worden. 
 
Werkzaamheden die stof of afval op het openbaar domein kunnen verspreiden mogen pas 
aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn.  
 
Indien het openbaar domein door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van 
de werken het openbaar domein onmiddellijk schoonmaken. 
 
 

2.14. Parkeren buiten de parkeervakken 
§1 Zelfs zonder in overtreding te zijn met het K.B. 01/12/1975 houdende het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer, is het binnen een betalende parkeerzone of 
binnen een blauwe zone verboden te parkeren buiten de reglementair gemarkeerde 
parkeerplaatsen. 39 
 
§2  Wanneer een overtreding op artikel 2.14, §1 is begaan met een voertuig, ingeschreven op 
naam van een natuurlijke persoon, 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. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel. 
Wanneer een overtreding op deze artikelen is begaan met een voertuig, ingeschreven op 
naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte 
vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de 
feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig 
onder zich heeft. 
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum 
waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. 
Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik 
van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de 

bestuurder meedelen 40 

                                                 
37 in werking getreden sinds 01/01/2017 
38 in werking getreden sinds 01/06/2012 
39 in werking getreden sinds 01/06/2012  
40 in werking getreden sinds 01/01/2014 
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2.15. Woonwagens, mobilhomes, overnachten en kamperen  
Op het ganse grondgebied is het verboden te verblijven in zwerf-of woonwagens, al dan niet 
voorzien van wielen, voor een tijdsduur die 24 uur te boven gaat, met uitzondering van:  
- De erkende kampeerterreinen.  
- Een erkend woonwagenpark. 
- Tijdens de kermisperiode: voor deze die hun standplaats hebben op de plaatselijke 
kermissen, binnen de voorwaarden van het kermisreglement. 
- In een afgebakend gebied op speciaal voorziene parkeerplaatsen voor zwerf- of 
woonwagens41 . 
- Uitzonderlijke gelegenheden mits voorafgaande vergunning van de burgemeester. 
 
 

3. OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID  
 

3.1. Sluikstorten en zwerfvuil  
§1. Het is verboden zwerfvuil op het openbaar domein, zoals o.a. (niet-limitatieve 
opsomming) sigarettenpeuken, kauwgum, blikjes, wikkels en andere lege verpakkingen enz., 
achter te laten.  
 
§2. Het is verboden huishoudelijk afval achter te laten op het openbaar domein, op 
aanpalende terreinen of in andermans vuilnisbak of container.  
 
§3. In straatvuilnisbakjes mag uitsluitend afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde 
producten gedeponeerd worden.  
 

3.1. bis waterlopen42 
Het is verboden slijk, zand of ander afval, dat zich al dan niet op de straat bevindt, in 
rioolroosters, in waterlopen of in de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater te brengen, 
zodat de goede werking ervan zou kunnen belemmerd of in gevaar gebracht worden. 
 
De burgemeester of zijn aangestelde kan, na ingebrekestelling, overgaan tot het ambtshalve 
reinigen van voetpaden, afsluitingen, rioolroosters en/of afwateringsgoten. De ambtshalve 
verwijdering of reiniging door of in opdracht van de gemeente gebeurt op kosten en risico van 
de in gebreke blijvende persoon. 
 

3.2. Netheid rond verkoopsgelegenheden en 
drankgelegenheden 
§1. Exploitanten van gelegenheden die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de 
onmiddellijke omgeving verbruikt te worden (o.a. frituren, fastfood, drankautomaten, …) zijn 
verplicht degelijk en goed bereikbare vuilnisbakken bij hun inrichting te plaatsen. De 
exploitant moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het tijdig ledigen en 
bergen ervan, alsook voor het reinigen van het terrein binnen een straal van 10 meter43 rond 
zijn inrichting.  
 
§2. De exploitant moet er tevens voor zorgen dat zijn gelegenheid geen overdreven reuk, 
noch rook verspreidt die de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen.  
 
§3. De exploitant moet ervoor zorgen dat er geen glazen, flessen of blikjes door klanten uit 
hun gelegenheden mee naar buiten genomen worden.   De exploitant  controleert of er geen 
glazen, flessen of blikjes afkomstig van zijn gelegenheid achterblijven op de openbare weg. 
Indien dit toch gebeurt, dient de exploitant deze zo spoedig mogelijk te verwijderen in de 

                                                 
41 in werking getreden sinds 01/03/2022 
42 in werking getreden sinds 01/01/2017 
43 in werking getreden sinds 01/06/2012 
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onmiddellijk omgeving van zijn horecazaak: de naaste buren en minstens binnen een straal 
van 10 meter buiten de eigen terraszone. 44 
 

3.2. bis Gebruik en verkoop van alcohol45 
§1. Het is verboden om tussen 20.00 uur en 06.00 uur in de openbare ruimte, buiten de 
terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, alcoholhoudende 
dranken te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken 
bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik, beoogd in onderhavig artikel.  
 
§2. Een uitzondering op het verbod in §1 kan door de burgemeester toegestaan worden aan 
de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de 
openbare ruimte voorafgaandelijk werd toegestaan.  Deze uitzondering heeft enkel uitwerking 
binnen de toegestane afbakening van de openbare ruimte. 
 

3.3. Sluikstoken 46 
§1 Het is verboden huishoudelijk afval te verbranden. 
 
§247 Met behoud van de toepassing van het Veldwetboek, het Bosdecreet van 13 juni 1990 
en het decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997, is de verbranding in open lucht van welke 
stoffen ook verboden, behalve als het gaat om: 
1° het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel 
wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit 
mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven 
of als die activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of 
vergund door het Agentschap voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het 
decreet Natuurbehoud; 
2° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van 
eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het 
biomassa-afval niet mogelijk is; 
3° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het 
onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-
afval niet mogelijk is; 
4° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair 
oogpunt noodzakelijk is; 
5° het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur. In 
afwijking hiervan mag een kampvuur pas plaatsvinden als de burgemeester schriftelijke 
toestemming heeft gegeven. De burgemeester kan aan de toestemming voorwaarden 
verbinden. 
6° het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een 
sfeerverwarmer; 
7° het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in 
artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke 
bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke 
toestemming van de toezichthouder; 
8° het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, 
droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische 
evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de burgemeester schriftelijke 
toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van 
bewoning plaatsvindt; 
9° de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van 
blusoefeningen, uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de 
civiele bescherming. 
 

                                                 
44 in werking getreden sinds 01/06/2012 
45 in werking getreden sinds 01/06/2012 
46 in werking getreden sinds 01/01/2014 
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§3. Onverminderd de bepalingen van Vlarem en van het artikel 89, 8° van het Veldwetboek, 
is het verboden hetzij in open lucht hetzij in een kachel of andere  verbrandingsinrichting, 
stoffen te verbranden die een sterk prikkelende geur verspreiden48. 
 

3.3bis. Kachels en open haarden49 
§1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels en open haarden. 
 
§2. Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld stukhout in 
houtkachels voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en 
gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW. 
 
§3. Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor installaties van meer dan 300 kW waarvoor 
overeenkomstig de Vlaremreglementering een milieuvergunning is verleend. 
 
§4. De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in overeenstemming 
met een code van goede praktijk om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze gebruiken 
geen geurhinder of hinder van rook en roet veroorzaakt. 
 
§5. Het verbranden in (hout)kachels en open haarden is verboden bij windstilte en mist. Een 
uitzondering hierop wordt gemaakt voor het verbranden in kachels en open haarden voor 
verwarming van ruimten die niet over een centrale verwarming of olie- of gasgestookte 
decentrale verwarming beschikken. 
 
 

3.4. Aanplakkingen, publiciteitsborden (wildplakken), 
bewegwijzering50 
§1.  Het is het verboden om zonder gemeentelijke vergunning opschriften, affiches, beeld- en 
fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, publicitaire bewegwijzering of 
publiciteitsborden aan te brengen of te plaatsen op het openbaar domein. Voor 
aanplakkingen op plaatsen die niet op het openbaar domein gelegen zijn, is een 
voorafgaande toestemming van de eigenaar noodzakelijk. 
 
De aanvraag van de gemeentelijke vergunning dient minstens 1 maand voor de plaatsing . 
via de evenementenkluis te gebeuren51. In uitzonderlijke omstandigheden kan de 
burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn 
De verplichte velden in de evenementenkluis moeten ingevuld worden en de nodige 
documenten moeten bijgevoegd worden52.  
Deze vergunning wordt uitsluitend verleend uit het oogpunt van de gemeente en ontslaat de 
vergunninghouder niet van de verplichting van andere overheden alle andere vergunningen 
te bekomen die hij mocht nodig hebben. 
Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden 
overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de 
overtreder. 
 
Het plaatsen van tijdelijke publiciteit voor een evenement mag ten vroegste 14 dagen voor 
datum van het evenement of voor het doel dat zij wordt aangevraagd, geplaatst worden en 
dient ten laatste het weekend volgend op het evenement te worden verwijderd. 
 
In afwijking van het voorgaande mogen noch op het openbaar domein, noch op plaatsen, 
constructies of bermen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, opschriften, affiches, beeld- 
en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, publicitaire bewegwijzering of 
publiciteitsborden worden aangebracht voor de aankondiging van evenementen die 
plaatsvinden buiten het grondgebied van de politiezone Balen-Dessel-Mol en die 
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georganiseerd worden door verenigingen die hun maatschappelijke zetel niet hebben op het 
grondgebied van de politiezone Balen-Dessel-Mol. 
 
§1bis53 Het plaatsen van bewegwijzering van tijdelijke aard, voor eender welk doel,op het 
openbaar domein, of op plaatsen, constructies of bermen die zichtbaar zijn vanaf de 
openbare weg, is onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
De bewegwijzering mag ten vroegste twee dagen voor de datum van het evenement of voor 
het doel dat zij wordt aangevraagd, geplaatst worden en dient ten laatste derde dag erna te 
worden verwijderd. 
De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening 
houdende met andere vigerende reglementen. 
 
De aanvraag van de gemeentelijke vergunning dient minstens 1 maand voor de plaatsing via 
de evenementenkluis te gebeuren. In uitzonderlijke omstandigheden kan de burgemeester 
afwijkingen toestaan op deze termijn. 
 
De verplichte velden in de evenementenkluis moeten ingevuld worden en de nodige 
documenten moeten bijgevoegd worden. 
 
Deze vergunning wordt uitsluitend verleend uit het oogpunt van de gemeente en ontslaat de 
vergunninghouder niet van de verplichting van andere overheden alle andere vergunningen 
te bekomen die hij mocht nodig hebben. 
 
Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden 
overtreedt, kan ambtshalve de bewegwijzering verwijderd worden op kosten en risico van de 
overtreder. 
 
§2. Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op 
enigerlei wijze onleesbaar te maken.  
 
§3. Elke vergunningsplichtige affiche dient de identiteit (naam, voornaam, adres en  
telefoonnummer) van de verantwoordelijke uitgever te bevatten.  
 
§4. Tegen de aanplakkers, of bij ontstentenis ervan, tegen de verantwoordelijke uitgever van 
de affiches of de organisator van het evenement zal proces-verbaal worden opgesteld.  
Betrokkenen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten voor het reinigen en herstellen van 
de veroorzaakte schade tengevolge van wildplakken.  
 
§5. Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de door de gemeente54  ter beschikking 
gestelde afficheborden in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in het 
reglement gebruik afficheborden.  
 
§6 Niet van toepassing 
 
 

3.5. Onbebouwde terreinen en braakgronden  
De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van 
eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn, wat inhoudt dat erover dient gewaakt te 
worden dat de begroeiing en/of de staat van het terrein of de aanwezige materialen noch de 
openbare eigendom, noch de openbare veiligheid bedreigt.  
 

3.6. Beschadiging door voorwerpen of vloeistoffen 
Het is verboden voorwerpen of vloeistoffen55 die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen 
voertuigen, huizen, gebouwen, afsluitingen of in tuinen en besloten erven te werpen.  
 

                                                 
53 gewijzigd sinds 01/03/2022 
54 In werking getreden sinds 01/01/2017 
55 in werking getreden sinds 01/06/2012 
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3.7. Onderhoud van voertuigen – Wrak.56 
§1 Het is verboden in de openbare ruimte het technisch onderhoud, de smering, 
olieverversing of herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met 
uitzondering van het depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het 
gaat om zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg voort te 
zetten of weggesleept te worden.  
 
§2. Onverminderd de van toepassing zijnde milieuwetgeving en/of verkeerswetgeving, is 
het verboden om op het openbaar domein een wrak van een motorvoertuig of een wrak van 
een caravan te plaatsen of te laten staan, ongeacht de bestemming ervan, tenzij met 
toestemming van het college van burgemeester en schepenen.  
 
Onverminderd de van toepassing zijnde milieuwetgeving, is het verboden om, op het even 
welke plaats, zelfs op private gronden, één of meerdere wrakken van een motorvoertuig of 
één of meerdere wrakken van een caravan te plaatsen of te laten staan, ongeacht de 
bestemming ervan, wanneer dit van op de openbare weg kan gezien worden, tenzij met 
toestemming van het college van burgemeester en schepenen. 57 
 
Met wrak wordt elk voertuig bedoeld in het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, met eigen beweegkracht dat niet meer gebruikt kan worden overeenkomstig zijn 
eigenlijke bestemming.  
 

3.8. Wildplassen, braken, spuwen58 
Wildplassen, braken of zich ontlasten op het openbaar domein, tegen woningen en hun 
aanhorigheden,vaste constructies of voertuigen is verboden. 
Het is tevens verboden te spuwen in de richting van een persoon. 
 

3.9. Parken, groene ruimten, speelterreinen en 
sportterreinen59  
§1. Onverminderd de voorgaande bepalingen in dit reglement, zijn volgende specifieke 
bepalingen van dit artikel van toepassing op alle gemeentelijke parken, groene ruimten, 
sportterreinen en op alle terreinen door de gemeente bijzonder ingericht als speelterreinen 
voor kinderen, zelfs indien deze gemeentelijke nutsvoorziening slechts bestaat uit één of 
meerdere speeltuigen of -inrichtingen en niet omheind is. In dit laatste geval is dit hoofdstuk 
van toepassing op de speeltuigen - inrichtingen en hun onmiddellijke omgeving.  
 
§2. Speelinrichtingen en speeltuigen mogen vrij gebruikt worden tenzij anders vermeld op het 
toestel of inrichting.  
Speel- en sportinrichtingen en speeltuigen mogen enkel gebruikt worden voor de specifieke 
doeleinden waarvoor zij ontworpen en geplaatst zijn.  
Iedereen dient zich onmiddellijk te schikken naar de richtlijnen van de verantwoordelijken of 
hun aangestelden die zich alzo kenbaar maken.  
 
§3. Het is verboden in parken, groene ruimten, speelterreinen en sportterreinen: 
1. aanwezig te zijn buiten de normale openingsuren vermeld op de aanwijzingsborden aan de 
toegangen  
2. met voertuigen te rijden en het parkeren of achterlaten van voertuigen. Dit verbod geldt niet 
voor fietsen op terreinen of paden voorzien voor fietsen en voertuigen aangewend voor het 
onderhoud en dienstvoertuigen  
3. de kinderen het ongestoord gebruik van speeltuigen en – inrichtingen te hinderen  
4. gevaarlijke of hinderlijke stoffen binnen te brengen  
5. glas ( oa glazen flessen) mee te brengen, tenzij met toestemming van de burgemeester.  
6. publiciteit te voeren tenzij op de daartoe door de gemeente voorziene plaatsen  

                                                 
56 in werking getreden sinds 01/06/2012 
57 in werking getreden sinds 01/03/2022 
58 in werking getreden sinds 01/06/2012 
59 in werking getreden sinds 01/01/2017-gewijzigd sinds 01/03/2022 
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7. om het even wat te verkopen of aan te bieden, te leuren, te collecteren, om het even welke 
handelsactiviteit uit te voeren, tenzij met toestemming van de burgemeester. 
8. dieren te voederen of dieren te laten grazen 60 
9. (graf)monumenten te betreden, tenzij dit noodzakelijk is voor het onderhoud ervan. 
10. de specifieke voorschriften op de aanwijzingsborden van het terrein te negeren 
 
 

3.10. Zwemverbod in openbare wateren61 
Zwemmen, baden en bootje varen en watersporten zijn verboden in alle openbare wateren, 
tenzij ter plaatse anders aangeduid en voor zover dit gebeurt volgens de voorwaarden van de 
beheerder van het openbaar water.  
 

3.11. Opslaan afvalstoffen62 
Het is verboden afval en het algemeen alle stoffen te bewaren of op te hopen die van aard 
zijn geurhinder te veroorzaken of die van aard zijn ongedierte aan te trekken. 
 
 

3.12. Rookverbod sport- en recreatiesites63  
§1 Onverminderd de wettelijke bepalingen op het rookverbod, is het verboden te roken op de 
volledige sportsite Den Uyt tussen de kruispunten Rode Kruislaan-Rivierstraat, De Biststraat 
– Molse Nete en Kleinendijk-Oude Nete, behoudens in de daartoe afgebakende en 
aangeduide rookzone.  
 
§2 Niet van toepassing.  
 

4. VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICHTINGEN64 
 

4.1 Exploitatievergunning voor een horeca-uitbating 
 
§1 Definities  
Voor de toepassing van dit hoofdstuk 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 horecazaak wordt uitgebaat.  

2° Drankvergunning: 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.  

3° Exploitatievergunning: een vergunning die aan de exploitant het recht verleent op het 
aangeduide adres een horecazaak uit te baten.  

4° 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.  

5° Occasionele horecazaken: de vooraf als dusdanig aangegeven horecazaak die, naar 
aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal 
per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door 
een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de 
handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk.65 

                                                 
60 in werking getreden sinds 01/03/2022 
61 in werking getreden sinds 01/01/2017 
62 in werking getreden sinds 01/03/2022 
63 in werking getreden sinds 01/03/2022 
64 in werking getreden sinds 01/01/2017 
65 in werking getreden sinds 01/03/2022 
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6° Reizende horecazaken:  de horecazaak gehouden in boten, schepen, spoorwagens of 
andere voertuigen, alsmede in kramen of andere inrichtingen die van de ene naar de andere 
plaats plegen te worden overgebracht66. 

7° Nieuwe horecazaak: van een nieuwe horecazaak is sprake in één van de vijf hierna 
vermelde gevallen:  
• bij een nieuwbouw;  
• wanneer er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of het omgevingsvergunningsdecreet;  
• wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzigt;  
• wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing met stedenbouwkundige 
vergunning of omgevingsvergunning gebeurt, voor dat gedeelte waarop de 
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning betrekking heeft.  
• bij wijziging van de vestigingseenheid 
8° Criminele motorbende: Een strikt hiërarchisch georganiseerde groepering van motorrijders 
die een non-conformistische levensstijl financieren door het plegen van misdrijven.  

 
§2 Vergunningsplicht  
1. De exploitant van een horecazaak moet in het bezit zijn van 
- een exploitatievergunning.  
2. Moeten niet in het bezit zijn van een exploitatievergunning:  
- occasionele horecazaken;  

- reizende horecazaken;  

- horecazaken die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk geopend waren 
en onafgebroken verder worden uitgebaat op dezelfde locatie en door dezelfde exploitant.  
 
§3 Vergunningsaanvraag  
Voor het verkrijgen van de vergunningen dient de exploitant een schriftelijke aanvraag of 
aanvraag via e-formulier in bij de burgemeester.  
 
§4 Onderzoek  
De exploitatievergunning kan enkel worden toegekend mits cumulatief is voldaan aan 
volgende voorwaarden: 
a) de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de preventie van 
brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid en haar uitvoeringsbesluiten in dergelijke gevallen;  
b) de brandveiligheidsvoorschriften  
c) een positieve beoordeling van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: 
een positieve beoordeling van onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, 
veiligheid en rust door de horecazaak en van naar eventuele aanbevelingen om deze 
verstoring te voorkomen.  
d) voldoen aan 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. 
e) Indien in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken worden geschonken, dient de 
exploitant tevens te voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot 
samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en de wet 
van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.  
Voor deze zaken geldt de exploitatievergunning tevens als drankvergunning. 
 
§5 Vergunning  
1. De exploitatievergunning wordt voor onbepaalde duur afgeleverd aan een exploitant voor 
een welbepaalde horecazaak. Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe horecazaak wordt 
opgestart, dan dient een nieuwe exploitatievergunning te worden aangevraagd. 
2. 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.  

                                                 
66 in werking getreden sinds 01/03/2022 
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3. De vergunning wordt afgeleverd voor onbepaalde duur.  In afwijking hiervan kan een 
exploitatievergunning uitgereikt worden voor een bepaalde duur van zes maanden indien uit 
het onderzoek van de voorwaarden zoals bepaald in §3 blijkt dat één of meerdere 
adviserende instanties nog geen advies heeft of hebben verstrekt of een gunstig advies onder 
voorbehoud uitbrengt of uitbrengen. Deze exploitatievergunning kan maximaal éénmaal 
verlengd worden voor een periode van zes maanden.  
4. De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende 
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.  
 
§6 Wijzigingen 
De exploitant is verplicht om de sluiting van de horecazaak, de wijziging van de exploitant en 
alle wijzigingen in de horecazaak die een verandering uitmaken ten opzichte van de 
veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.  
 
§7 Verbod op faciliteren van criminele motorbendes  
Het faciliteren van bijeenkomsten van een criminele motorbende in een horecazaak is 
verboden.  
 
§8 Verval van rechtswege van de vergunningen  
De exploitatievergunning vervalt van rechtswege:  
- op het moment dat de exploitatie van de zaak 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.  

 

4.2. Exploitatievergunning voor clubhuizen van motorclubs67 
 
Begrippenkader  

§1Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder volgende begrippen verstaan:  

1. Motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen 

gekenmerkt door een gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur die naar de 

buitenwereld wordt veruitwendigd door het gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, 

zoals symbolen, clubemblemen, colors, tatoeages, materialen, voertuigen, kledij, foto’s 

en ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een motor; 

2. Clubhuis: een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt.  

3. Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de 

rechtspersoon, al dan niet eigenaar, die een clubhuis, in feite of in rechte faciliteert of 

uitbaat. 

4. Organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de 

rechtspersoon, die een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert. 

5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een 

motorclub. 

 

Toepassingsgebied  

§2 Het is verboden om op het grondgebied van de gemeente zonder vergunning een clubhuis 

te vestigen of bijeenkomsten van clubhuizen voor motorclubs te faciliteren .   

 

Aanvraagprocedure  

§3 De aanvraag 

                                                 
67 gewijzigd sinds 01/03/2022 
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Voor het verkrijgen van een clubhuisvergunning dient de exploitant een digitale aanvraag in 

bij de burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.  

De aanvraag bestaat minstens uit: 

o een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; 

o een uittreksel strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van 

Strafvordering (vroeger: model 2) van de exploitant en de organisator en van de 

organen en/of vertegenwoordigers van de rechtspersoon; 

o een uittreksel van alle gegevens uit het UBO-register van de rechtspersoon 

exploitant en organisator. 

De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen documenten overhandigd moeten 

worden. 

De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten vermeld in het aanvraagformulier 

ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van 

dit feit, om de ontbrekende documenten in te dienen. 

 

De ontvankelijkheidsvoorwaarden 

§4 De aanvraag van een clubhuisvergunning is slechts ontvankelijk wanneer voldaan is aan 

volgende voorwaarden: 

1°. De aanvraag moet volledig zijn. 

2°. De vestigingsplaats van een clubhuis dient te voldoen aan een afstandsregeling als volgt: 

Er mag op de vestigingsplaats, waarvoor een vergunning wordt gevraagd, binnen een straal 

van10 km, te meten vanaf de toegangsdeur, geen andere motorclub gevestigd zijn.  

  

§5 Een nieuwe aanvraag van dezelfde exploitant of dezelfde organisator, voor dezelfde plaats 

én voor dezelfde bestemming, volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag, kan 

ten vroegste zes maanden na de datum vermeld in de weigerings- of 

onontvankelijkheidsbeslissing worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.  

Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van de bevestiging ondertekend door de 

exploitant en de organisator, dat alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn. 

 

Procedure ten gronde 

§6 Na de datum van de melding van een ontvankelijke aanvraag, volgen controles van de 

voorwaarden zoals vermeld in artikel 4 van dit reglement. 

§7 Bij negatieve controles wordt een hoorzitting georganiseerd die aanleiding kan geven tot 

een regularisatietermijn.  

§8 Binnen een termijn van 90 kalenderdagen, na de melding van een ontvankelijke aanvraag, 

wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, 

mag deze termijn éénmaal met maximaal dezelfde duur worden verlengd.  

§9 Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid, 

bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, 

bescherming van het milieu en stedelijk milieu, wordt bij het uitblijven van een beslissing 

binnen de vastgestelde of verlengde termijn, de vergunning geacht te zijn geweigerd.  

 

Voorwaarden 

§10 De organisatie of de exploitatie van een clubhuis of de deelname aan een bijeenkomst 

van een motorclub is verboden, tenzij aan de hiernavolgende voorwaarden is voldaan. 

 

§11Met betrekking tot de inrichting 

1° Het clubhuis voldoet aan de geldende regelgeving met betrekking tot stedenbouw, milieu 

en omgeving. 

2°.  Het clubhuis voldoet aan de brandveiligheidsvereisten zoals nader omschreven in  het 
Politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek 
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toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen of in een verslag van de 
Brandweerzone Kempen of van een door de burgemeester aangestelde toezichter. 
 

Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. De gemeente en 

politie kunnen hiervoor bijkomende inlichtingen inwinnen bij andere diensten.  

De politie stelt de burgemeester in kennis van de resultaten van deze controle.  

 

§12Voorwaarden ten aanzien van de persoon 

Er wordt een politioneel en/of administratief onderzoek gevoerd naar vaststellingen en/of 

veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, eenvoudige schuldverklaring voor 

inbreuken op feiten zoals omschreven in: 

a) het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X; 

b) de Drugswet68;   

c) de Wapenwet69;  

d) de Wet Private Militie70; 

e) de Vreemdelingenwet71;  

f) de fiscale en sociale wetgeving; 

g) de camerawetgeving; 

h) vestigingsvoorwaarden; 

i) de wet op racisme of xenofobie ingegeven daden;  

j) voorwaarden verbonden aan de exploitatie van een inrichting of clubhuis.72 

 

De hiernavolgende personen moeten aan een gunstig onderzoek voldoen:  

 de organisator;  

 de deelnemer; 

 de exploitant; 

 de organen en/of de vertegenwoordigers van de exploitant of de organisator;  

 andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen aan een motorclub of de 

exploitatie van een clubhuis. 

 

Als in dit onderzoek wordt vastgesteld dat er verschillende vaststellingen en/of veroordelingen 

zijn, kan het onderzoek als ongunstig worden beschouwd. 

Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. Hiervoor kunnen 

bijkomende inlichtingen bij andere diensten worden ingewonnen.  

 

 

                                                 
68 De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende 

middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden 

voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, BS 6 maart 1921.  
69 De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, BS 9 juni 

2006. 
70 De wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, BS 6-7 augustus 1934. 
71 De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, BS 31 december 1980. 
72 Met name Persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, 

leurkaart, arbeidskaart); administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen; sociaal- en 

arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. 

aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid); Persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, 

verblijfskaart, beroepskaart, leurkaart, arbeidskaart); boekhoudkundige en fiscale verplichtingen; 

vennootschapsrechtelijke verplichtingen; de verplichtingen met betrekking tot verenigingen; vergunningen, 

erkenningen en toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening; de regelgeving met betrekking tot de 

openingsuren; het rookverbod; de milieureglementering; de regelgeving met betrekking tot edele metalen; de 

regelgeving betreffende de economische regulering en de prijzen; de regelgeving tot voorkoming van witwassen 

van geld en financiering van terrorisme; de regelgeving met betrekking tot in-, uit- en doorvoer van goederen; het 

wetboek economisch recht. 
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Modaliteiten  

§13 Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij gebreke hieraan de 

exploitant, een deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, roepnaam 

of alias, geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig.  

Op eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij gebreke 

hieraan de exploitant, de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de 

motorclub gedurende de laatste zes maanden te overhandigen. 

 

§14 Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel van binnen als van buiten 

zonder tussenkomst van een derde toegankelijk zijn met het oog op de toegang van controle- 

en hulpverleningsdiensten.  

§15 Het is verboden om ramen van een  clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub 

op enige wijze ondoorzichtig te maken (bijvoorbeeld: door er voorwerpen te plaatsen, de 

ramen met folie te bekleden, de gordijnen of de (rol)luiken te sluiten).  

§16 Iedere aanwezige in het clubhuis dient ten allen tijde toegang te verlenen aan controle- 

en hulpverleningsdiensten.  

§17 Het is verboden een bijeenkomst van een motorclub die niet voldoet aan de bepalingen 

van dit reglement te faciliteren.  

 
 

5. STRAFRECHTELIJKE73 INBREUKEN  
 

5.1. Beschadiging van grafstenen, monumenten e.d.  
Het is verboden, zoals omschreven in artikel 526 van het Strafwetboek: het vernielen, 
neerhalen, verminken of beschadigen van:  
- grafsteden, gedenktekens of grafstenen;  
- 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  

 
5.2. Graffiti  
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 534bis van het Strafwetboek, zonder  
toestemming van de betrokken eigenaars graffiti aan te brengen op roerende en onroerende 
goederen.  
 

5.3. Opzettelijk beschadigen onroerende goederen  
Het is verboden, zoals omschreven in artikel 534ter van het Strafwetboek, opzettelijk  
andermans onroerende eigendommen te beschadigen.  
 

5.4. Kwaadwillig omhakken van bomen  
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 537 van het Strafwetboek, kwaadwillig een 
of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden, verminken of ontschorsen dat zij vergaan 
of een of meer enten vernielen.  
 

5.5. Vernietigen of verplaatsen van grensafsluitingen  
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 545 van het Strafwetboek, geheel of ten dele 
grachten te dempen, levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken, landelijke of 
stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te vernietigen, grenspalen, 
hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te 
bepalen, te verplaatsen of te verwijderen.  
 

                                                 
73 in werking getreden sinds 01/01/2017 
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5.6. Opzettelijke beschadiging of vernietiging van roerende 
goederen  
Zoals omschreven in artikel 559, 1°van het Strafwetboek is het, met behoud van de 
toepassing van de bepalingen van boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het Strafwetboek, 
verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.  
 

5.6bis Vernieling voertuig74 
Het is verboden,zoals omschreven in art. 521, 3de lid, van het  Strafwetboek, wagens, 
wagons en motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk te vernielen, of onbruik te maken met het 
oogmerk om te schaden 
 

5.7. Beschadiging afsluitingen  
Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 563, 2°van het Strafwetboek, opzettelijk 
stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te beschadigen.  
 

5.8. Daden van feitelijkheden of lichte gewelddaden  
Zijn verboden, zoals omschreven in het artikel 563,3°van het Strafwetboek: daden van 
feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits de daders niemand gewond of geslagen hebben en 
mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder 
opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat 
hem kan hinderen of bevuilen  

 
5.9. Vermommingen75 
§1. Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of  
behoudens schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toelating van de burgemeester, is het 
verboden, zoals omschreven in het artikel 563bis van het Strafwetboek, op het openbaar en 
het private domein van de overheid het gelaat geheel of gedeeltelijk te bedekken zodanig dat 
de identificatie van de persoon onmogelijk is.  
 
Het in het voorgaande lid voorziene verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële 
doeleinden en culturele en sportieve manifestaties, zoals bij voorbeeld carnaval, processies, 
georganiseerde stoeten, Sint-Nicolaas, kerstman, Halloween e.a..  
 
§2. De vermomde personen moeten zich op verzoek van daartoe bevoegde personen 
ontmaskeren of herkenbaar maken.  
 

 
 

6. ANDERE  
 

6.1. Ambulante en kermisactiviteiten  
§1. Personen die ambulante activiteiten openbare markten of op het openbaar domein 
wensen uit te oefenen in de gemeente Mol, moeten voldoen aan de bepalingen van het 
reglement mbt ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein 
van 20 april 201576 en latere wijzigingen.  
 
§2. Uitbaters van een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie op het 
openbaar domein in de gemeente Mol moeten voldoen aan de bepalingen van het 
Kermisreglement van 21 februari 201177 en latere wijzigingen.  
 

                                                 
74 in werking getreden sinds 01/01/2014 
75 in werking getreden sinds 01/06/2012 
76 in werking getreden sinds 01/01/2017 
77 in werking getreden sinds 01/06/2012 
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6.2. Afvalophaling78 
 
De bepalingen van de politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van 19 december 2016 en latere wijzigingen 
dienen te worden nageleefd. 
 

6.3. Nachtwinkels79 
De bepalingen van het reglement nachtwinkels van 22 april 2013 en latere wijzigingen dienen 
te worden nageleefd. 
 

6.4. Toeristische evenementen80 
De bepalingen van het reglement toeristische evenementen van 25 april 2016 en latere 
wijzigingen dienen te worden nageleefd. 
 

6.5. Geveltuintjes81 
De bepalingen van het reglement aanleggen geveltuin van 29 mei 2017 en latere wijzigingen 
dienen te worden nageleefd. 
 
 

7. ALGEMENE BEPALING82 
7.1 MINDERJARIGEN 
 
Dit reglement is ook van toepassing op minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben 
bereikt op het ogenblik van de feiten, zelfs wanneer deze persoon op het ogenblik van de 
beoordeling van de feiten83 meerderjarig is geworden. 
 
Een procedure van ouderlijke betrokkenheid wordt voorzien, krachtens de Wet van 24 juni 
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en latere wijzigingen84. 
 
De ambtenaar die belast is met het opleggen van de administratieve geldboetes krachtens 
artikel 21, §1, 1° van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties wordt belast met de uitvoering daarvan. 
 
7.2 BEMIDDELING 
 
Een lokale bemiddeling wordt voorzien voor minderjarige en meerderjarige overtreders van 
de politiecodex, krachtens artikel 4, §2 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties. 
 
Een reglement inzake lokale bemiddeling wordt opgesteld. 
 
Dit reglement zal de procedures en nadere regels voor de uitvoering van de lokale 
bemiddeling voor minderjarigen (en meerderjarige) overtreders bevatten, krachtens artikel 18, 
§1 (en 12, §1, 1°) van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
 
Na de goedkeuring van dit reglement door de gemeenteraad zal deze procedure in werking 
treden. 
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De procedure van lokale bemiddeling zal uitgevoerd worden door de bemiddelaar in het kader 
van de Gemeentelijke Administratieve Sancties; 
De bemiddelaar treedt op in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad 
TURNHOUT en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone GEEL–LAAKDAL-
MEERHOUT, de politiezone NETELAND, de politiezone Zuiderkempen en de politiezone 
Dessel-Balen-Mol, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale 
regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit 

 

7.3 GEMEENSCHAPSDIENST 
 
Een gemeenschapsdienst wordt voorzien voor minderjarige en meerderjarige overtreders van 
de politiecodex krachtens artikel 4, §2 en artikel 10 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende 
de gemeentelijke administratieve sancties. 

 
 

8. SANCTIES 85 
 
§1. Inbreuken op dit reglement86 kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete 
van maximum 350 euro voor meerderjarige overtreders en maximum 175 euro voor 
minderjarige overtreders. 
 
§2. Inbreuken op het plaatsverbod dat de burgemeester kan opleggen conform artikel 
134sexies 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 bevat een uittreksel van het overtreden reglement of van de 
overtreden verordening. Deze 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, een decreet of een ordonnantie reeds straffen of administratieve sancties 
worden bepaald. 
 
§5. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte 
van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement 
voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat 
deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.  
 
§6. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde 
inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de 
inbreuk. 
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9. KOSTENRECUPERATIE  
 
Alle kosten gemaakt door de gemeente, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen 
uit onderhavig politiereglement, kunnen verhaald worden op de overtreder met toepassing 
van het belastingreglement of retributiereglement87 dat door de gemeenteraad zal 
aangenomen worden.  
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