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Leeswijzer 

 
De gemeenten hebben als basistaak in te staan voor een goede politie, met name over 

de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en 

plaatsen en in openbare gebouwen. Deze taken vinden we terug in artikel 135 van de 

nieuwe gemeentewet. Om deze basistaak te realiseren zullen er reglementen worden 

opgemaakt. 

 

In artikel 119 van de nieuwe gemeentewet wordt bepaald dat de gemeentelijke 

reglementen en gemeentelijke politieverordeningen gemaakt worden door de 

gemeenteraad. De reglementen en verordeningen mogen niet in strijd zijn met de 

wetten, decreten, ordonnanties, etc. die op hoger niveau geregeld zijn. 

 

De politiecodex heeft tot doel een overzicht te geven van alle politiereglementen en/of 

verordeningen van politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken. 

Politiereglementen zijn plaatselijke wetten die bepalen hoe de burger zich op het 

grondgebied van een gemeente moet gedragen, maar ook iedereen die zich op het 

grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. Het zijn regels over de 

rechten en plichten van de burger ten opzichte van elke andere burger, maar ook ten 

opzichte van de lokale overheid. Het organiseert eveneens bepaalde activiteiten op het 

grondgebied van de bestuurlijke overheid. De reglementen worden dagelijks toegepast, 

zodat het samenleven in onze gemeenschap op een stabiele manier kan verlopen. 

 

Het initiatief om een politiecodex op te stellen situeert zich binnen het protocol 

bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid. De politiecodex zal hierbij een 

nuttig instrument zijn, aangezien het een overzicht geeft wat er op het grondgebied 

bestuurlijk kan worden gehandhaafd. De bestuurlijke overheden beschikken over enkele 

handhavingsmogelijkheden, namelijk: administratieve sancties, bestuurlijke 

politiemaatregelen en administratieve beslissingen. Hierbij kan het handig zijn dat zij 

beschikken over gerechtelijke gegevens, zoals politionele informatie van gerechtelijke 

aard. Het protocol omtrent bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid zal een 

belangrijke rol spelen omtrent de informatie-uitwisseling tussen de gerechtelijke 

overheden en de lokale besturen. Vooraf moeten de gerechtelijke overheden worden 

ingelicht door de bestuurlijke overheden in welke domeinen er nood is aan bestuurlijke 

handhaving en waarin men dan nood heeft aan gerechtelijke informatie. Het protocol 

werd afgesloten tussen de stad Sint-Truiden, de gemeente Gingelom en de gemeente 

Nieuwerkerken samen met nog 12 andere Limburgse gemeenten. Het protocol werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 26 maart 2018, door de 

gemeenteraad van Gingelom op 24 april 2018 en op de gemeenteraad van 

Nieuwerkerken op 26 april 2018.  

 

Deze politiecodex is samengesteld door de reglementen, goedgekeurd in de 

gemeenteraden van Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, samen te brengen in 

deze codex en per onderwerp achter elkaar te plaatsen. 
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In deze vernieuwde codex zijn er 17 reglementen toegevoegd tot 30 april 2022. Er zijn 

16 reglementen uit de versie van 2021 verwijderd aangezien deze gedateerd of 

opgeheven zijn door de gemeenteraad. Daarnaast vond er ook een herschikking plaats 

van de volgorde van de reglementen tegenover de versie van 2021. Hierdoor volgen de 

reglementen met hetzelfde onderwerp elkaar op in de codex. 

 

Tot slot moet er worden opgemerkt dat de reglementen letterlijk zijn overgenomen, om 

deze reden kan het zich voordoen dat er enkele spelfouten instaan. 

 

De vernieuwde reglementen van de stad Sint-Truiden en de gemeentes Gingelom en 

Nieuwerkerken staan hieronder opgesomd. 

 

• Sint – Truiden: 

o Belastingreglement op tweede verblijven 

o Belastingreglement inname openbaar domein 

o Belastingreglement op eroshuizen 2022 

o Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

o Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen 2022 

o Retributiereglement parkeren Gazometer 

o Subsidiereglement evenementen 

o Huishoudelijk reglement huwelijksplechtigheden 

o Retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van 

voertuigen 

o Retributiereglement voor het parkeerterrein Sportpark Haspengouw van de 

stad Sint-Truiden 

o Reglement op de handcarwashes 

o Algemeen retributiereglement vrije tijd stad Sint-Truiden 

 

• Nieuwerkerken:  

o Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen 

o Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de 

geautomatiseerde recyclageparken van LIMBURG.NET 

o Belasting op de afgifte van administratieve stukken inzake bevolking 

o Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 

ordening (GECORO) van gemeente Nieuwerkerken. 

 

• Gingelom: 

o Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

o Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken 

huishoudelijke afvalstoffen 

o Huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen  
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De verwijderde reglementen van de stad Sint-Truiden en de gemeentes Gingelom en 

Nieuwerkerken staan hieronder opgesomd. 

 

• Sint – Truiden: 

o Gemeentelijk heffingsreglement op tweede verblijven 

o Gemeentelijk heffingsreglement op leegstand van woningen en gebouwen 

o Jaarlijkse activeringsheffing gevestigd op de niet-bebouwde percelen 

o Belastingreglement op eroshuizen 

o Retributiereglement voor het gebruik van stedelijke sportaccommodaties en 

voor de activiteiten die de afdeling sportpromotie van de stedelijke 

sportdienst organiseert 

o Belastingreglement op aanplakborden 

o Belasting op rendez-voushuizen en privéclubs 

o Belastingreglement op voor het publiek toegankelijke ruimten van 

commerciële vestigingen 

o Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen 

o Gemeentelijke politieverordening met betrekking tot het opleggen van de 

combiregeling, het instellen van een restrictieperimeter/veiligheidsperimeter 

en verbod op glazen recipiënten op de openbare weg bij de thuiswedstrijden 

van STVV met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 

2020 – 2021 

o Belastingreglement op drijfkracht der motoren 2020-2024 

o Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

 

• Nieuwerkerken:  

o Reglement “Nieuwerkerken fuift” 

o Belasting op de afgifte van administratieve stukken 
o Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen 

 

• Gingelom: 

o Belasting op de aanplakborden 

o Kohierbelastingreglement en het contantbelastingreglement op het 

inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen huis-aan-huis (GFT zonder diftarchip, huisvuilzak en 

gemeentelijk containerpark – niet geautomatiseerd) 
o Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen 
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1.Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare overlast, de 
openbare orde, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid en 
netheid1 

 

 

DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN   

 

1.1 Toepassingsgebied   

Dit reglement geldt vanaf 1 april 2021 voor onbepaalde duur met behoud van de 
toepassing van enige andere wetgeving en vervangt volledig het politiereglement 
betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de 

openbare overlast van 2011.   
  

Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van Sint-Truiden, Gingelom, 
Nieuwerkerken en is geldig op iedereen die zich op dit grondgebied bevindt, ongeacht 
haar/zijn woonplaats of nationaliteit.  
  

De gemeentelijke administratieve sancties kunnen opgelegd worden aan alle personen 

vanaf 16 jaar.   
  

In principe kan er bij overtreding van één of meerdere artikels van dit politiereglement 

een GAS-pv worden opgesteld.   
  

De bevoegde GAS-vaststeller kan steeds, bij een overtreding, een mondelinge of een 
schriftelijke waarschuwing geven. Wanneer geen aandacht gegeven wordt aan deze 
waarschuwing, kan er  alsnog een GAS-pv opgemaakt worden.   
  

Het proces verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar en deze zal hier 
een passend gevolg aan geven. Wanneer er bijvoorbeeld niet genoeg bewijzen aanwezig 
zijn, kan deze beslissen om er geen gevolg aan te geven.   
  

Bij minderjarigen moet er een verplichte bemiddeling worden ingesteld. Voor 
meerderjarigen is het volgen van een bemiddelingsprocedure facultatief. De bemiddeling 
heeft tot doel de aangebrachte schade te herstellen of te vergoeden. Er wordt getracht 
een communicatieproces tussen overtreder en slachtoffer tot stand te brengen waarbij ze 
samen naar een oplossing zoeken.  
  

De verschillende gemeentelijke administratieve sancties zijn terug te vinden in deel 8, 
strafbepalingen. De schematische voorstelling van de bemiddelingsprocedure kan in de 
bijlage terug gevonden worden.   

  

  

1.2 Begrippen  
  

§ 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder openbare ruimte of openbaar 
domein (openlucht):  

 
1 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 23 maart 2021, de gemeenteraad van 

Nieuwerkerken op 18 maart 2021 en de gemeenteraad van Sint-Truiden op 22 februari 2021. 
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- de openbare weg met inbegrip van de bermen, voetpaden, rijbaan, 

fietspaden, aardewegen en paden;  

- de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, 

parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle delen van de openbare 

ruimte langs de openbare weg;  

- alle andere plaatsen bestemd voor het gebruik van allen.  

De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat bestemd is 
voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is. De berm 

is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is. Onder 
voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of 
gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor voetgangers bestemd is.    

  

§ 2 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder voor het publiek toegankelijke 

inrichtingen: inrichtingen waar het publiek, eventueel tegen betaling en/of met een 

uitnodiging, toegang heeft.  
  

§ 3 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder overdag: Overdag is het 

tijdstip gedefinieerd zoals in onderstaande tabel. Deze tijdstippen gelden voor alle 
bepalingen van dit politiereglement , waar het begrip ‘overdag’ vermeld wordt. Het kan 

dat voor bepaalde (hinderlijke) activiteiten een uitzondering wordt opgelegd, maar dan 
moet dit wel expliciet vermeld worden in het desbetreffende artikel.  

  

Seizoen  Datum           Wettelijk tijdstip      

Lente    21 maart t/m 20 juni       08u00 – 20u00   

Zomer    21 juni t/m 20 september     06u00 – 22u00  

Herfst   21 september t/m 20 december    08u00 – 20u00  

Winter    21 december t/m 20 maart 

   

  08u00 – 18u00  

  

§ 4 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder recipiënt: een voorwerp 

om iets in op te bergen.  

§ 5 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder manifestatie: een 

georganiseerde samenkomst op een openbare plaats of op het openbaar domein. 
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DEEL 2: VERSTORING VAN DE OPENBARE RUST              

 

 

2.1 Geluidsoverlast  
Artikel 1  

Het is niet toegelaten de rust van de inwoners overdag in het gedrang te brengen door 
het  produceren van geluid en dit zonder reden of zonder noodzaak en dat toe te 

schrijven is aan een gebrek aan voorzichtigheid  en voorzorgen.   
  

2.1.1 Niet-hinderlijk geluid  
Artikel 2  

Het geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een 
gerechtvaardigde klacht, wanneer het geluid:  

1 het gevolg is van werkzaamheden op het openbaar domein of voor het aanleggen 

van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe 

bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;  

2 het gevolg is van werkzaamheden aan privé-eigendommen, waarvoor door de 

bevoegde overheid een vergunning werd verleend, of het gevolg is van 

verbeterings, verbouwings- en/of onderhoudswerkzaamheden aan private 

eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de 

nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet-noodzakelijk lawaai te 

vermijden;  

3 het gevolg is van werkzaamheden of handelingen die bij hoogdringendheid of 

zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of 

eigendommen, of ter voorkoming van noodsituaties of om de gevolgen van 

noodsituaties te beperken;  

4 het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of 

evenement, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden 

nageleefd;  

5 afkomstig is van spelende kinderen en/of jongeren;  

6 het gevolg is van veldwerkzaamheden in het kader van land- en 

tuinbouwactiviteiten    door land- en tuinbouwwerktuigen op het veld of het 

weghalen en aanleveren van    veldproducten, met dien verstande dat bij 

nachtgerucht:  

- het de normale uitoefening van het beroep betreft, in normale en gewone 

voorwaarden;  

- dat de activiteiten noodwendig zijn en  

- er redenen zijn waarom die bezigheid niet evengoed overdag kan 

uitgevoerd worden.  

  

2.1.2 Laden en lossen  
Artikel 3  

Voor het dragen, laden en/of lossen van materialen, toestellen of gelijk welke 

voorwerpen, zoals platen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten of andere 
voorwerpen in het kader van handelsactiviteiten, gelden de volgende principes:  
1 Deze voorwerpen moeten gedragen en niet gesleept worden, op de grond 

geplaatst en niet geworpen worden.  

2 Als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen 

worden, moeten ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm 

verplaatst kunnen worden.   
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2.1.3 Verhuizingen  
Artikel 4   

Verhuizen kan enkel overdag gebeuren, behalve met een voorafgaande schriftelijke 
toelating van de burgemeester.  

  

2.1.4 Geluid in openbare ruimten  
Artikel 5  

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het volgende 
verboden in de openbare ruimte: vocale, instrumentale of muzikale audities, het gebruik 

van luidsprekers, versterkers of andere apparaten of toestellen die geluidsgolven 
voortbrengen en die de geluidsnorm overtreffen. Deze geluidsnorm bedraagt 45 dB(A) 

gemeten in de omringende woningen en 85 dB(A) voor de zaak.  
  

2.1.5 Voertuigen  
  2.1.5.1 Muziek in voertuigen  
Artikel 6  

Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren, die 
hoorbaar is buiten het voertuig. Overtreding van deze bepaling wordt verondersteld door 

de bestuurder te zijn begaan.   
  

  2.1.5.2 Stilstaande voertuigen  
Artikel 7  

Het is verboden voertuigen of toebehoren bij het voertuig (o.a. koelinstallaties) draaiend 

te houden terwijl het voertuig stilstaat, waarbij op deze manier de rust van anderen 
verstoord wordt, tenzij daartoe noodzaak is en indien de nodige voorzorgen genomen 
zijn, overeenkomstig de bepalingen van het verkeersreglement.   

  

  2.1.5.3 Voertuigen met luidsprekers  
Artikel 8  

Voertuigen met luidsprekers, bestemd om reclame, promotie of publiciteit te maken 

mogen enkel gebruikt worden mits voorafgaande toestemming van de burgemeester. 
Deze toestemming kan slechts gegeven worden voor activiteiten die overdag 
plaatsvinden. Het voortgebrachte geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 

85 dB(A) en niet hoger dan 45 dB(A), gemeten in de woningen.   
  

  2.1.5.4 Alarmsystemen in voertuigen  
Artikel 9  

De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm zo snel 
mogelijk uitschakelen, wanneer het alarm zonder noodzaak geactiveerd werd.   
  

2.1.6 Geluidsverwekkende middelen  
Artikel 10  

Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek en alle andere 

geluidsverwekkende middelen van welke aard ook, met het doel de aandacht te trekken 
op de verkoop of de promotie van een product of een koopwaar of het verlenen van een 

dienst mogen enkel gebruikt worden mits voorafgaande toestemming van de 
burgemeester. Deze toestemming kan slechts gegeven worden voor activiteiten die 
overdag plaatsvinden. Het voortgebrachte geluidsniveau mag daarenboven niet hoger 

liggen dan 85 dB(A) en niet hoger dan 45 dB(A), gemeten in de woningen. Het geluid 
moet afgezet worden als het voertuig stilstaat.  
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2.1.7 Grasmaaiers, kettingzagen en dergelijke  
Artikel 11  

Het gebruik van werktuigen met elektrische- of ontploffingsmotoren zoals grasmaaiers, 
kettingzagen en dergelijke is elke dag van de week, maar enkel overdag, toegelaten.   

  

2.1.8 Vogelschrikkanonnen  
Artikel 12  

Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige 
toestellen, zoals luchtdrukkannonnen al dan niet elektronisch versterkt, voor het 
verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, moet 

gemeld worden aan de burgemeester. Deze melding moet gedaan worden door middel 
van het versturen van een aanvraagformulier per brief of per email aan de bevoegde 

dienst.  
  
Artikel 13  

Het gebruik van de toestellen bedoeld in artikel 12 wordt overdag toegestaan. Er moet 
een tussenpoos van minstens 5 minuten tussen de ontploffingen zijn. Het geluid 

veroorzaakt door deze toestellen mag niet hoger liggen dan 45 dB (A) gemeten in de 
woningen.  
 Artikel 14   

De toestellen bedoeld in artikel 12 mogen enkel opgesteld worden op een afstand van 
meer dan 200 meter van enig bewoond huis en meer dan 100 meter van het openbaar 

domein uitgezonderd de ruilverkavelingswegen. De opening van het kanon moet steeds 
in de meest gunstige richting geplaatst worden ten opzichte van hindergevoelige 
plaatsen of gebieden.  

  

2.1.9 Hagelkanonnen (of schokgolfgeneratoren)  
Artikel 15  

Het gebruik van hagelkanonnen is enkel toegestaan mits naleving van de wetgeving op 
milieu- en ruimtelijke ordening. De hagelkanonnen mogen enkel opgesteld worden op 

een afstand van meer dan 500 meter van enig bewoond huis en van het openbare 
domein, met uitzondering van ruilverkavelingswegen.  
  

2.1.10 Toestellen voor recreatief gebruik  
Artikel 16  

Het is verboden experimenteertuigen en met ontploffingsmotoren aangedreven 

speeltuigen te gebruiken om er evenementen mee te houden of te organiseren in 
openlucht, op minder dan 100 meter van woonwijken of woonkernen of enig bewoond 

huis, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.   
Deze bepaling geldt niet voor de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen 
van toepassing zijn.  

  

2.2 Geur- en rookoverlast  
Artikel 17  

Het is verboden materiaal of substanties te verbranden, zowel in openlucht als 
binnenshuis in stookinstallaties of kachels en hierbij geuroverlast of overlast door 

rookvorming te veroorzaken. Uitgezonderd de verbranding om vorstschade in de 
landbouw te voorkomen en de verbranding van (snoei)afval besmet met Bacterievuur. 
Om in aanmerking te komen voor deze laatste uitzondering is een voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de burgemeester vereist.  
  

De politieambtenaren, agenten van politie en gemachtigd ambtenaren kunnen de nodige 

maatregelen nemen om het vuur te doven en de geur- en/of rookhinder te doen stoppen 
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op kosten en risico van de overtreder.  
  

2.3 Lichtoverlast  
Artikel 18  

Het is verboden het privédomein van een lichtinstallatie te voorzien wanneer die 

installatie rechtstreeks binnen schijnt in woongelegenheden of het verkeer op de 
openbare weg kan verblinden.  

  
Artikel 19  

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden lasers 

en lichtstralen te gebruiken bij evenementen of manifestaties op het openbaar domein 
en op publiek toegankelijke plaatsen.  
  

2.4 Openbare ruimtes en ordeverstoring  
Artikel 20  

Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een 

voor het publiek toegankelijke ruimte, waaronder een portaal, foyer, wachtlokaal voor 
een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling en dit te gebruiken voor een 

ander doel dan waarvoor de ruimte bestemd is.   
  
Artikel 21  

Zij die bestuurlijk opgesloten worden in een politiecel, op grond van artikel 31.2°, 3° en 
4° van de wet op het politieambt of op grond van artikel 9 ter van de drugwet van 24 
februari 1921 met betrekking tot ordeverstoring op het openbaar domein of in publiek 

toegankelijke gebouwen en plaatsen, worden gesanctioneerd met een gemeentelijke 
administratieve sanctie.  

  

2.5 Begraafplaatsen   
Artikel 22  

Het is verboden zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de openingsuren.   
  
Artikel 23  

Het is verboden op de begraafplaatsen:  
1 de muren, de omheining, de hekken of het traliewerk te beklimmen;  

2 de grasperken, bomen, struiken of beplantingen en aanhorigheden te betreden of 

te bevuilen;  

3 voorwerpen onrechtmatig te verplaatsen;  

4 de plaats, bestemd voor het uitstrooien van de as van de gecremeerde 

overledenen, zonder toelating te betreden;  

5 de gedenktekens, zinnebeelden, hulde- en versieringsvoorwerpen, afsluitingen 

en/of om het even welk voorwerp op de graven te bevuilen;  

6 met voertuigen binnen te rijden zonder de toelating van de verantwoordelijke van 

de begraafplaatsen. Dit verbod geldt niet voor hulpdiensten, de 

begrafenisondernemer of voor voertuigen bestemd voor het vervoer van personen 

met een handicap;  

7 gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of manifestatie op touw te 

zetten die de orde en de rust op de begraafplaats en de eerbied voor de doden 

verstoren;  

8 alcoholhoudende dranken te consumeren.  
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2.6 Taxiondernemingen   
Artikel 24  

Het gedrag op de standplaatsen, mag niet van die aard zijn dat het de rust van de 
omwonenden verstoort of de veiligheid van de voorbijgangers in het gedrang brengt.  

Onderstaande gedragingen op de standplaatsen zijn niet toegelaten:  
1. Het onbemand achterlaten van een voertuig op een standplaats.  

2. Het laten draaien van de motor zonder reden.  

3. Het maken van lawaai en het voeren van discussies tussen chauffeurs op de 

standplaatsen, die duidelijk hoorbaar zijn voor de omwonenden.   
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DEEL 3: OPENBARE OVERLAST               

 

  

3.1 Hinderlijk gedrag  
3.1.1 Urineren en goed fatsoen   
Artikel 25  

Het is verboden te urineren of haar/zijn behoefte te doen op het openbaar domein of op 

het voor het publiek toegankelijk privaat domein, tenzij op plaatsen of accommodaties 
die speciaal voor het urineren zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties moeten 
volgens de regels van goed fatsoen gebruikt worden.  

  

3.1.2 Bedelen  
Artikel 26  

  

Het is verboden zowel in de openbare ruimte als in elke voor het publiek toegankelijke 
plaats en met name in de commerciële centra en straten, op een opdringerige, 

hinderlijke of agressieve manier te bedelen. Hiermee wordt onder andere bedoeld:  
  

- het hinderen of belemmeren van de vlotte doorgang van het voetgangers- en 

andere verkeer;  

  

- het aanklampen van voorbijgangers om een aalmoes te bekomen.  

  

Het is eveneens verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een 
aalmoes te bekomen.  

  

3.1.3 Waarzeggers, helderzienden en soortgelijken  
Artikel 27  

Het is verboden om op het openbaar domein diensten aan te bieden van waarzeggen, 
van voorspellen of van het uitleggen van dromen.   
  

3.2 Verbod op alcoholconsumptie   
Artikel 28  

Het is verboden om alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan 

niet in gemixte vorm) te gebruiken op en in een perimeter van 50 meter rond: de 
Tiensevest, Kazernevest, Tichelrijvest en Hoge Veser; het stadspark; de buitenruimte 
van het sportcomplex Sint-Pieter en van de Tochtgenoot, begrensd door de 

Olympialaan, Naamsesteenweg en Trudobron; het stationsgebouw, het parkeerterrein, 
de perrons, de tunnel, het parkeerterrein aan de kant Nieuw Sint-Truiden en het 

openbaar in de omgeving van dit parkeerterrein begrensd door de Gorsemweg, de 
Fabriekstraat en de Boomgaardenstraat. Het bezit van geopende recipiënten die 

alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit 
artikel. Deze plaatsen kunnen ter ondersteuning van dit verbod een aanduiding krijgen 
via een pictogram.   

  
Artikel 29  

Een uitzondering op artikel 28 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 openbaar domein en voor de toegestane 
periode. De schriftelijke aanvraag tot uitzondering dient minstens één maand 
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voorafgaand aan de activiteit, ingediend te worden door de organisator bij de 
burgemeester.  

  

3.3. Prostitutie  

  
Artikel 30  

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het aantal panden bestemd voor 
prostitutie alsook de locaties ervan op het grondgebied van de gemeente.   

 
Artikel 31  

Bij het zich vertonen aan de voorbijgangers moeten de diensters minstens een slip en 

een bustier dragen (geen string of tanga). Dit kledingstuk mag bovendien niet 
vervaardigd zijn uit een transparante en/of uit (nylon) - koord vervaardigde stof.  

Dit verbod is eveneens van toepassing op eender welke personen die in een 
drankinstelling, café, bar en/of tapgelegenheid, de klanten bedienen, zingen of dansen.  
  
Artikel 32  

Personen die zich in de openbare ruimte bevinden mogen door woorden, gebaren 

of tekens niet kenbaar maken dat zij tegen betaling seksuele handelingen 

aanbieden.   
  
Artikel 33  

Het is verboden om gebruik te maken of hiertoe aanstalten te maken van 

seksuele handelingen met een ander tegen betaling, die in de openbare ruimte 

worden aangeboden. Dit houdt onder meer het verbod in handelingen te 

verrichten met het oog op zoeken van een prostituee, zoals:   

• een prostituee oppikken, al dan niet met een vervoermiddel;  

• ingaan op tekens van één of meerdere prostituees en/of met hen 

gesprekken voeren;  

• betaalmiddelen aanbieden;  

• herhaaldelijk rondrijden in dezelfde straten met een voertuig 

(rondrijgedrag) en ondertussen:  o nadrukkelijk aandacht trekken van 

voetgangers, al dan niet prostituees, door tekens, gebaren en geluiden te 

maken;  

o vertragen en stoppen om een gesprek te voeren met 

voetgangers, al dan niet prostituees;   

o herhaaldelijk stoppen en vertrekken zonder geldige reden; o 

abnormaal traag rijden zonder geldige reden.  

  
Artikel 34  

Elke zichtbare vorm van publiciteit om een huis van ontucht of prostitutie 

kenbaar te maken, is verboden in de openbare ruimte.  
  
Artikel 35  

In de onmiddellijke omgeving van scholen, gebouwen van de eredienst en van 

typische woonbuurten of hiervoor bestemde gebieden is het verboden, zelfs op 

bedekte wijze, huizen, kamers of welke inrichting ook ter beschikking te houden 

voor ontucht of prostitutie.  
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Artikel 36  

§1. Het is verboden om huizen, kamers of welke inrichting of gedeelte ervan in 

welke juridische vorm ook aan één of meer personen ter beschikking te stellen of 

te laten gebruiken, als die personen één van de hiervoor beschreven bepalingen 

van deze afdeling overtreden.   
  

§2. De overtreder moet 30 dagen na een verwittiging door de burgemeester 

kunnen aantonen dat hij alle bestaande middelen heeft ingezet om de ter 

beschikkingstelling of het gebruik op welke manier dan ook te beëindigen.  
  

3.4 Plaatsverbod  

  
Artikel 37  

De niet-naleving van een plaatsverbod, opgelegd door de burgemeester, zoals 

bepaald in artikel 134sexies van de nieuwe gemeentewet, kan worden bestraft 

met een administratieve geldboete.   
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DEEL 4: OPENBARE VEILIGHEID                 

  

4.1 Evenementen en activiteiten op het openbaar domein en op publiek toegankelijke plaatsen   

  
Artikel 38  

De aanvraag tot de vergunning voor de organisatie van een evenement, activiteit of 

autokaravaan hangt af van het type evenement. De aanvraag moet bij het college van 
burgemeester en schepenen ingediend worden. Het college van burgemeester en 

schepenen zal hieromtrent een beslissing nemen.  
  
Artikel 39  

Het is verboden voorwerpen in het bezit te hebben die het verloop van het evenement 
en/of activiteit kunnen verstoren, de veiligheid van de deelnemers in het gedrang 
kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.  

  
Artikel 40  

Het is verboden op gelijk welke wijze ieder concert, spektakel, evenement, sportieve 

bijeenkomst of gelijk welke bijeenkomst die door de gemeentelijke overheid toegelaten 
is, te verstoren.  

  
Artikel 41  

Zonder een voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 

schepenen is het organiseren van manifestaties, evenementen en activiteiten op het 
openbaar domein en vergaderingen in openlucht verboden.   

  
Artikel 42  

De organisator moet de nodige maatregelen treffen zodat er geen schade berokkend 

wordt aan personen en/of goederen en dat de veiligheid niet in het gedrang komt.  
  
Artikel 43  

Iedereen die zich bevindt op het openbaar of privédomein of in een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waar een vergunde activiteit plaatsvindt, moet zich onmiddellijk 
schikken naar de verzoeken, richtlijnen of bevelen van de door de organisator 

aangestelde personen of van politieambtenaren, agenten van politie of gemachtigd 
ambtenaren.   

  

4.2 Sportwedstrijden en spelen  
Artikel 44  

De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet 

gebruikt worden voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden, tenzij met 
voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
Artikel 45  

Het is verboden om vóór, tijdens en/of na een sportwedstrijd:  

-  voorwerpen op het speelveld of de zone die het sportveld omringt, te gooien 

en/of af te schieten en/of te leggen en/of achter te laten;  

4.3 Carnavalsviering  
Artikel 46  

Het is verboden om op het openbaar domein gemaskerd carnaval te organiseren zonder 

een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. Deze aanvraag moet 
tijdig ingediend worden bij de burgemeester.  
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Artikel 47  

Het is alle deelnemers van de activiteit, zoals vermeld in artikel 46, verboden:  

1. iemand te beledigen, te plagen, een geschrift of drukwerk uit te delen zonder 

naam van de schrijver, de uitgever of drukker;  

2. in gebouwen binnen te treden zonder toelating van de bewoners of de uitbater;  

3. wapens, op wapens gelijkende voorwerpen, behalve deze die duidelijk als 

nepwapens kunnen geïdentificeerd worden of stokken of voorwerpen te dragen 

die een gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid;  

4. lokalen te betreden waarin aan openbare dienstverlening gedaan wordt.  

  
Artikel 48  

Het is verboden maskers en vermommingen te dragen die de openbare orde of de goede 
zeden zouden kunnen storen en/of de openbare bedienaars kunnen beledigen.  

  
Artikel 49  

Het is verboden:  

1. met vuurpijlen, poffers of andere ontplofbare voorwerpen die personen of dieren 

kunnen hinderen of doen schrikken,  te gooien;  

2. computerconfetti, spuitbussen met schuim en/of kleurstoffen, spuitbussen met 

haarlak, schoensmeer en/of enig ander middel dat verwondingen en/of schade 

kan veroorzaken aan personen en/of goederen, op de openbare weg of in de 

openbare inrichtingen te gebruiken of te bezitten. Met computerconfetti wordt 

bedoeld de confetti vervaardigd uit afval van computerpapier.   

  

4.4 Inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn   
Artikel 50  

Het is verboden om inrichtingen waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld te 
openen zonder een preventieve geluidsmeting te laten doen en te beschikken over een 

wettelijk attest van de brandweer.  
  
Artikel 51  

Een officier van bestuurlijke politie kan, tot de eerstvolgende ochtendopening, een voor 
het publiek toegankelijke inrichting sluiten, wanneer de uitbating de openbare rust 

verstoort. De uitbater of haar/zijn zaakwaarnemer, die aan dit sluitingsbevel geen 
gevolg geeft, wordt bestraft met een gemeentelijk administratieve sanctie.  
  
Artikel 52  

Bezoekers van inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, 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.   
  
Artikel 53  

De verkoop van alcoholische dranken via automaten, opgesteld op het openbaar domein 
of inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn en die niet onder permanent 
toezicht van een natuurlijk persoon staan, wordt verboden.  

  

4.5 Gebruik van recreatieterreinen, natuurgebieden en parken  
Artikel 54  

Het is verboden op recreatieterreinen, in natuurgebieden en in parken:  
1. spelende kinderen lastig te vallen of het spelen te beletten;  
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2. de zandbakken bedoeld om in te spelen oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld het 

gebruik als speelplek voor honden en katten.   

Afwijkende bepalingen in het huishoudelijk reglement van openbare recreatieterreinen 
en parken blijven van toepassing.  
  
Artikel 55  

Het is verboden te kamperen, tenten op te slaan op openbare recreatieterreinen, in 
natuurgebieden en in parken, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college 

van burgemeester en schepenen.  
  
Artikel 56  

Het is verboden de speeltoestellen oneigenlijk te gebruiken of te bevuilen.   
  
Artikel 57  

Meegebrachte materialen moeten functioneel zijn voor het spel en respectvol worden 
benut met het oog op de veiligheid. Deze materialen moeten terug meegenomen 

worden.  
  
Artikel 58  

Het gebruik van skateboards is enkel toegelaten op voorwaarde dat de veiligheid van de 
voetgangers en de vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht.  
  
Artikel 59  

Het is verboden om de skatetoestellen en de skateterreinen te bevuilen.   
  
Artikel 60  

Het is verboden om andere attributen dan deze aanwezig op het skateterrein te 
gebruiken om te skaten.  

  
Artikel 61  

Het is verboden met bromfietsen of andere voertuigen, buiten die waarvoor het is 

voorzien, op de skatetoestellen te rijden.   
  

4.6 Vlotte doorgang   
Artikel 62  

Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, 

gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen en/of gebouwen.   

Het is tevens verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door een 
belemmering, uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare straten, wegen, pleinen 
of banen.   

Beiden mogen enkel mits de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen 
genomen worden of waarschuwingstekens in acht genomen worden of aangebracht 

worden.  
  

4.7 Geluidssignalen  
Artikel 63  

Het is verboden de geluidssignalen van de brandweer, de politiediensten en andere 

hulpdiensten na te bootsen.  
  

4.8 Bedrieglijke oproepen  
Artikel 64  
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Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of 
signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren, is 

verboden.  
  

4.9 Betreden privé-eigendom  
Artikel 65  

De eigenaar, huurder of beheerder van onbewoonde of niet gebruikte gebouwen moet 

gepaste maatregelen nemen om de toegang tot die gebouwen te verhinderen.  
  
Artikel 66  

Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn andermans grond te betreden of 
dieren erover te laten lopen, in het bijzonder indien de grond is gereedgemaakt of 
bezaaid of indien die bezet is met gewassen.  

  

4.10 Dieren  
Artikel 67  

Honden zijn enkel toegelaten op domeinen voor recreatie, speelterreinen, sportvelden 
en hallen, begraafplaatsen en skateterreinen, mits ze aan de leiband gehouden worden 

en op de wandelpaden blijven. Honden zijn niet toegelaten op publiek toegankelijke 
plaatsen waar dit verbod duidelijk vermeld wordt.  
  

Deze bepaling geldt niet voor blinden, personen met een handicap met een geleidehond 
en politieambtenaren met politiehonden.  
  
Artikel 68 

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van 
burgemeester en schepenen om op locaties met een openbaar karakter in 

gevangenschap gehouden roofvogels en uilen tentoon te stellen of om deze dieren op 
welke wijze dan ook te betrekken bij publieke evenementen. Dit verbod is niet van 

toepassing op vrijlatingen van wilde roofvogels of uilen na revalidatie door de erkende 
Vogelcentra voor Vogels en Wilde dieren (VOC's).  
  
4.10.1 Loslopende dieren  

  
Artikel 69  

Het is verboden dieren op een privédomein te laten lopen, zonder toelating van de 
eigenaar van dat privéterrein.   
  
Artikel 70  

Het is verboden dieren op het openbaar domein te laten lopen zonder de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen. De dieren mogen geen gevaar of overlast vormen voor 

de verkeersveiligheid, het gemak van doorgang en de openbare veiligheid in het 
algemeen.   

  
Artikel 71  

Op het openbaar domein moeten honden aan de leiband gehouden worden. Deze regel 

is niet van toepassing voor het beoefenen van de jacht, voor het begeleiden van een 
kudde en op afgesloten privéterreinen.  

  

4.10.2 Ontsnapte dieren  
Artikel 72  

De eigenaars of begeleiders van dieren zijn ertoe gehouden alle maatregelen te nemen 
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om te voorkomen dat die dieren ontsnappen.  
  

De eigenaars of begeleiders van dieren zijn verantwoordelijk voor alle schade en 
overlast veroorzaakt door het dier.  

  
Artikel 73  

De eigenaars of begeleiders van dieren die in weiden grazen 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 74  

De burgemeester kan ontsnapte dieren, op kosten en risico van de eigenaar of de 
begeleider van deze dieren, laten verwijderen en onderbrengen in een asiel, in 

afwachting dat de eigenaar de nodige maatregelen heeft genomen om een nieuwe 
ontsnapping te voorkomen en dit binnen de door de burgemeester gestelde termijn. 

Indien de eigenaar nalaat de nodige maatregelen te nemen binnen deze termijn, beslist 
de burgemeester over de definitieve bestemming van het dier.   
  

4.11.3 Leefomstandigheden  
Artikel 75  

De eigenaars of begeleiders van dieren zijn verplicht in alle omstandigheden te zorgen 

dat de dieren in behoorlijke omstandigheden gehouden worden. De eigenaars of 
begeleiders van dieren zijn verplicht ervoor te zorgen dat de dieren zich kunnen 

beschermen tegen alle weersomstandigheden. Stallingen dienen behoorlijk ingericht en 
onderhouden te worden. De dieren moeten voldoende bewegingsvrijheid hebben. De 
grootte van het slaaphok moet in verhouding zijn tot de fysieke eigenschappen van het 

dier.  
  
Artikel 76  

Het is verboden een hond aan de ketting vast te leggen.   
Indien de hond niet binnen in het huis of vrij in een afgesloten erf, omheind door een 

constructie die stevig en hoog genoeg is opdat de hond er niet zou kunnen overspringen 
of zich verwonden, gehouden wordt, moet de hond in een ren geplaatst worden. De ren 
moet eveneens omheind zijn door een constructie die stevig en hoog genoeg is, opdat 

de hond er niet zou kunnen overspringen of zich verwonden.  
  
Artikel 77  

Het is verboden vee (schapen, geiten, varkens, runderen, …) of groot wild te slachten, 
elders dan in het slachthuis, tenzij met een voorafgaande schriftelijke toelating van de 

burgemeester.   
  

4.10.4 Rondzwervende dieren  
Artikel 78  

Het is verboden op het openbaar domein eender welk voedsel voor zwervende dieren 
achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij 

vriesweer.  
  
Artikel 79  

De eigenaars, huurders of beheerders van onroerende goederen zijn verplicht 
maatregelen te treffen om te verhinderen dat verwilderde duiven en katten nesten. 

Zij/hij is verplicht bevuilde gebouwen schoon te maken en te ontsmetten.   
  

4.10.5 Overlast   
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Artikel 80  

Eigenaars of begeleiders van dieren worden geacht de nodige voorzorgen te nemen om 

te voorkomen dat hun dieren abnormale geluidshinder veroorzaken, ongeacht of de 
dieren op dat ogenblik wel of niet onder toezicht staan.  

  
Artikel 81  

De eigenaars of begeleiders van honden moeten ervoor zorgen dat hun hond(en) het 

openbaar en privédomein niet bevuilen met hun uitwerpselen. Op die plaatsen moeten 
de eigenaars of begeleiders steeds in het bezit zijn van een zakje of een ander voorwerp 
om de uitwerpselen van hun dier te verwijderen. Uitzondering aan deze verplichting 

wordt gemaakt voor blinden met geleidehond of andere personen met een handicap die 
zelf fysisch niet in staat zijn om de uitwerpselen te verwijderen. Het voorwerp voor het 

verwijderen van de uitwerpselen moet op het eerste verzoek van een politieambtenaar, 
een agent van politie of een gemachtigd ambtenaar getoond worden. De eigenaars of 

begeleiders van honden zijn verplicht op openbaar en privédomein de uitwerpselen van 
de hond onmiddellijk te verwijderen.   
  
Artikel 82  

De eigenaars of begeleiders van paarden zijn vrijgesteld van de verplichtingen om de 
paardenpoep op te ruimen aangezien deze uitwerpselen zeer snel afbreekbaar zijn.  

  
Artikel 83  

Bijterige honden moeten een muilband dragen op het openbaar domein. Een hond wordt 

als bijterig beschouwd als er in het verleden zich al een bijtincident heeft voorgedaan.  
  
Artikel 84 

Het is verplicht honden of andere dieren tegen te houden, wanneer deze voorbijgangers 
of andere dieren aanvallen of achtervolgen, zelfs wanneer er geen schade of hinder uit 

volgt.   
  

4.10.6 Vissen  
Artikel 85  

Het is verboden te vissen in de door de lokale overheid uitgebate vijvers of in vijvers op 
openbaar domein zonder visverlof.  

  

4.11 Vuurwerk en dergelijke  
Artikel 86  

Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, 
carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.  

  
Artikel 87  

In afwijking van artikel 86 kan de burgemeester voor uitzonderlijke gebeurtenissen 

vooraf toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een 
beperkte periode geluidsarm vuurwerk af te steken. Deze toestemming kan niet 
verleend worden aan particulieren.  

  

   



25 
 

DEEL 5: OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID             

 

  

5.1 Voertuigen  
Artikel 88  

Het is verboden op het openbaar domein voertuigen of stukken van deze voertuigen te 
onderhouden, te smeren, te herstellen en/of om motoren van stilstaande voertuigen te 

testen. Een voertuig depanneren, vlak nadat een defect zich voorgedaan heeft met de 
bedoeling het voertuig in staat te stellen om zijn weg voor te zetten of weggesleept te 
worden, is wel toegelaten. Eventuele bevuiling van de openbare ruimte moet verwijderd 

worden.  
  

5.2 Afval en sluikstorten  
Artikel 89  

Het is verboden om voorwerpen, die schade kunnen toebrengen of bevuilen, daarin 
begrepen huishoudelijk afval, weg te werpen, te gooien of voort te duwen.   

  
Artikel 90  

Het is verboden huishoudelijk afval te werpen in of achter te laten langs de openbare 

vuilnisbakken of afvalcontainers, kledingcontainers, glasbollen of glasbakken.  
  
Artikel 91  

Het is verboden in de openbare vuilnisbakken ander dan ter plaatse geproduceerd afval 
te deponeren.  

  
Artikel 92  

Het is verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten..  

  
Artikel 93  

Het is verboden het openbaar of privédomein of de voor het publiek toegankelijke 

plaatsen te bevuilen door het achterlaten van voorwerpen of substanties, onder andere 
flessen, blikjes, sigarettenpeuken, kauwgum, papier, vruchtenschillen, verpakkingen en 

andere afvalstoffen.  
  

5.3 Ongedierte  
Artikel 94  

Eigenaars of huurders van bewoonde of leegstaande gebouwen of gronden dienen de 
nodige maatregelen te nemen om de aanwezigheid van ongedierte te voorkomen en in 

voorkomend geval, te verwijderen  
  

5.4 Aanbieden van huisvuil  
Artikel 95  

Het is verboden om afval te deponeren in een recipiënt dat niet bestemd is voor die 
selectieve inzameling.  

  
Artikel 96  

Het is verboden op andere dagen, dan die vermeld op de kalender van de ophaaldienst, 

afvalfracties aan te bieden om ze te laten ophalen, tenzij hiervoor een overeenkomst 
werd afgesloten met de ophaaldienst.  

  
Artikel 97  

Het is verboden afval uit andere gemeenten aan te bieden.   
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Artikel 98 

De verschillende afvalfracties kunnen worden aangeboden de dag vóór de ophaling ten 
vroegste vanaf 18.00 uur en dienen ter hoogte van het eigen perceel op de openbare 
weg te worden geplaatst, tenzij de plaatselijke toestand het niet mogelijk maakt.  

  
Artikel 99  

De persoon die de afvalfractie heeft buitengezet moet de niet-opgehaalde afvalfracties 

of niet-geledigde afvalrecipiënten ‘s anderdaags vóór 8.00 uur binnenhalen.  
  

5.5 Afval op evenementen  
Artikel 100  

De organisator van een evenement moet de nodige maatregelen nemen, opdat het afval 

zich niet buiten het terrein, waarop het evenement plaatsheeft, kan verspreiden.  
  
Artikel 101  

Op het terrein van het evenement moeten voldoende inzamelpunten voor het afval 
aanwezig zijn. Deze punten moeten door middel van symbolen aangeduid worden. De 
inzamelpunten moeten bovendien zo geconstrueerd zijn dat het afval selectief 

ingezameld kan worden.  
  
Artikel 102  

De organisator van evenementen moet het terrein uiterlijk de dag na het beëindigen van 
het evenement, opgeruimd hebben, zo niet kan het bestuur overgaan tot ambtshalve 

opruiming op kosten van de organisator.   
  

5.6 Netheid rond verkoopsinrichtingen  
Artikel 103  

De uitbaters van voedingswinkels, alsook de houders van kramen op foren en markten 
en de verkopers van buiten de inrichting te verbruiken eetwaren, moeten het nodige 

doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet vervuilen. Ze moeten 
hiervoor degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken plaatsen. Zij/hij moet instaan voor 

het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan, alsook voor het 
reinigen van het terrein rond haar/zijn inrichting.   
Indien bovenvermelde personen nalaten de openbare ruimte rond hun handel te 

reinigen, wordt ambtshalve overgegaan tot de reiniging op kosten en risico van de 
overtreder.   

  

5.7 Onderhoud van bermen en voetpaden  
Artikel 104  

Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de reinheid en het onderhoud van de 
aangelegde bermen1 en het voetpad voor haar/zijn eigendom of woonst.   
Alles moet vrijgehouden worden van onkruid en vuil. Dit mag niet in de afvoerroosters 

geveegd of geworpen worden.   
  

Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of onbebouwde 

bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of beheerders hiervoor instaan. Voor de 
gebouwen verdeeld in verschillende wooneenheden, valt de verplichting ten laste van 

alle bewoners van het gebouw volgens de bepalingen opgenomen in de basisakte of het 

 
1 De aangelegde berm is de ruimte gelegen op het openbaar domein tussen de rooilijn en de rijbaan of het fietspad, die door de 

overheid werd aangelegd maar niet als voetpad werd ingericht.  



27 
 

reglement van mede-eigendom.   
  

Voor openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beheerder.  
  
Artikel 105  

Het is verboden vuil voor of op andermans eigendom te verzamelen.   
  
Artikel 106  

Iedere inwoner van de gemeente moet het voetpad sneeuw- en ijsvrij houden. De 
sneeuw of het ijs moet op de uiterste rand van het voetpad gelegd worden zodat er voor 

de voetgangers voldoende ruimte overblijft en dat de gladheid vermeden wordt. Er 
moeten tevens voldoende openingen zijn voor het afvloeien van het dooiwater. Tevens 
dienen de brandkranen en riooldeksels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad moet de 

sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de stoeprand, 
maar op die wijze dat de greppels, riooldeksels, autobushaltes, rioolmonden en overig 

materiaal van openbaar nut vrij blijven.  
Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of onbebouwde 
bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of beheerders hiervoor instaan. Voor de 

woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen conciërge is, valt de 
verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw volgens de bepalingen 

opgenomen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom.   
Voor openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beheerder.  
  
Artikel 107  

Het is verboden op de openbare weg:  
1. bij vorst water te gieten of te laten vloeien die glijbanen kunnen veroorzaken;  

2. sneeuw of ijs dat afkomstig is van privé-eigendommen op de rijbaan te storten of 

te gooien.  

  
Artikel 108  

Het is verboden om zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. 
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, op advies van de brandweer, een 

afwijking toestaan op dit verbod.  
  
Artikel 109  

Het is steeds verboden om het voetpad te gebruiken:  
1. als terras of om reclameborden, tafels, stoelen, koopwaren en andere voorwerpen 

te plaatsen;  

2. als stort- of stapelplaats van materialen of grondstoffen buiten de 

gereglementeerde tijdstippen voor het buitenzetten van huisvuil;  

3. als werkplaats voor het opstellen van werktuigen;  

4. voor het vervaardigen van beton, mortel, kalk of eender welke andere materie.  

  

Van dit verbod kan afgeweken worden door een voorafgaande schriftelijke toelating van 

het college van burgemeester en schepenen.  
  

5.8 Onderhoud van gronden  

  
Artikel 110  

Elke eigenaar, huurder of beheerder van een terrein (bebouwd of niet-bebouwd) is ertoe 

gehouden het terrein zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en 
veiligheid niet in het gedrang komen en zodat er geen overlast veroorzaakt wordt aan 
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de omliggende terreinen, aan de buren of het openbaar domein. 
  
Artikel 111  

§1. Elke eigenaar, huurder of beheerder van een terrein is ertoe gehouden de bloei of 
zaadvorming te beletten van alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan zaadverspreiding 

gevolgen kan hebben voor de omliggende gronden.   
  

§2. Elke eigenaar, huurder of beheerder van een terrein is ertoe gehouden de 
verspreiding van boom- , plant en haagvirussen (zoals bacterievuur, Little Cherry virus) 
te beletten die gevolgen kunnen hebben voor de omliggende gronden.   

  
Artikel 112  

Elke eigenaar, huurder of beheerder van een onroerend goed moet ervoor zorgen dat de 

planten en/of bomen op haar/zijn eigendom zodanig gesnoeid worden dat geen enkele 
tak ervan:  

1. over de rijbaan hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond;  

2. over de gelijkgrondse berm of over het voetpad en/of fietspad hangt op minder 

dan 2,5 meter boven de grond;  

3. de luchtleidingen van het laagspanningsnet, de openbare verlichting en de 

voorzieningen voor tv, telefonie en/of internet hindert;  

4. de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of 

het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert;  

5. de verkeerstekens bedekt;  

6. enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of 

voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting;  

7. het huisnummer bedekt.  

  
Artikel 113  

Elke eigenaar, houder van een zakelijk recht, huurder of bezitter, van een of meerdere 
bomen besmet met het Little Cherry Virus die binnen een straal van 50 meter van een 
ander perceel met kersenbomen staan, is ertoe gehouden om voor deze bomen binnen 1 

maand nadat hij kennis heeft gekregen van de besmetting een omgevingsvergunning ter 
kapping aan te vragen en de kapping na de verkregen en conform de verkregen 

kapvergunning uit te voeren of te laten uitvoeren. Indien voor de kapping geen 
stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet de kapping uitgevoerd worden binnen 1 
maand na kennisname van de besmetting.  

  

Indien er vermoedens bestaan van besmetting van een of meerdere bomen met het 
Little Cherry Virus moet de eigenaar onmiddellijk een staalname laten uitvoeren door 

een onafhankelijke instantie. Indien de eigenaar, houder van een zakelijk recht, huurder 
of bezitter, dit nalaat kan de burgemeester de staalname laten uitvoeren in welk geval 

bij een positieve staalname de kosten van de staalname aan de bestuurlijke overheid 
moeten terugbetaald worden door de eigenaar, houder van een zakelijk recht, huurder 
en/of bezitter die heeft nagelaten de staalname te laten uitvoeren.   

  

Artikel 114  

Elke eigenaar, houder van een zakelijk recht, huurder of bezitter van een of meerdere 
waardplanten van bacterievuur, waarin de aanwezigheid van de plantenbacterie die deze 

ziekte veroorzaakt (Erwinia amylovora) vastgesteld wordt, én waarvan de grond is 
gelegen buiten de door de FAVV jaarlijks vastgestelde bufferzones, is ertoe gehouden 
om deze planten (en dit ongeacht de aanplantingsvorm: solitair, haag, percelen,…)  
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binnen 1 maand nadat hij kennis heeft gekregen van de besmetting te snoeien of te 
rooien conform de richtlijnen van de lokale overheid.  

  

5.9 Onderhoud van woningen  
Artikel 115  

Het is verboden om de hygiëne in een woning, bewoond of onbewoond, zodanig te laten 
verslechteren dat de buurt of de omwonenden hiervan hinder ondervinden. Deze hinder 

kan gevormd worden door penetrante geuren, door visuele impact op de omgeving, 
door het aantrekken van ongedierte of door elke andere omstandigheid die de 
gezondheid of de veiligheid van de omwonenden in gevaar kan brengen.  

  
Artikel 116  

Bij overtreding van artikel 110, 111, 112, 113, 114 of 115 van dit politiereglement, kunnen de 

werken die nodig zijn om te voldoen aan de bepalingen van deze artikelen op bevel van 

de burgemeester, door een door de gemeente aangeduide dienst, worden uitgevoerd op 
kosten en risico van de overtreder.  
  

  

5.11 Huisnummers  
Artikel 117  

  

Iedere eigenaar, huurder of beheerder van een onroerend goed brengt aan de 
straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend werd, goed zichtbaar 

aan. Bij flatgebouwen moeten nummers van wooneenheden zichtbaar zijn. Bovendien 
moeten de door de gemeente toegekende nummers op de toegangsdeur aangebracht 
worden. Deze nummers moeten overeenstemmen met de nummers van de brievenbus. 

Elke bewoner is verplicht dit nummer zichtbaar en in goede staat te houden.  
  

Bij nalatigheid of vrijwillige beschadiging zullen de kosten voor het aanbrengen van een 

nieuw huisnummer verhaald worden op de bewoner van de woning of de 
verantwoordelijke van het gebouw.  

  

5.12 Aanplakkingen en publiciteit  
Artikel 118  

Het is verboden om ongewenste reclame te bedelen. Reclame is ongewenst indien dat 
duidelijk op of aan de brievenbus kenbaar wordt gemaakt.  
  
Artikel 119  

Een affiche en/of bericht mag enkel aangeplakt worden op de plaatsen die het college 
van burgemeester en schepenen heeft aangeduid.  

 
Artikel 120  

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester:  

- aankondigingsborden aan te brengen op het openbaar domein;  

- spandoeken, schilderijen en andere versieringen dwars over en langs de openbare 

weg te hangen of te bevestigen;  

- flyers en/of strooibiljetten uit te delen, te verspreiden of op/aan voertuigen te 

plaatsen.   

  
Artikel 121  

Naast het betalen van de administratieve boete moet degene die artikel 121 overtreedt 
de flyers en/of strooibiljetten opruimen, zo niet kan ambtshalve worden overgegaan tot 



30 
 

de opruiming ervan op kosten van de overtreder.   
  
Artikel 122  

Het is verboden om reglementair aangebrachte affiches af te scheuren, onleesbaar te 
maken of te overplakken  

  
Artikel 123  

De kosten voor het verwijderen van opschriften en het reinigen van het openbaar 

domein worden teruggevorderd van de overtreder.   
  
Artikel 124  

De affiche mag niet aanzetten tot geweld, noch inhoudelijk in strijd zijn met andere 
wetten.  

  
Artikel 125  

Elke vergunningsplichtige affiche moet naam en adres van de verantwoordelijke uitgever 

bevatten.  
  
Artikel 126  

Bij overtreding van een van de bepalingen inzake dit hoofdstuk “aanplakkingen en 
publiciteit” zal diegene die de handeling verricht als overtreder worden aangeduid. Is de 

overtreder niet gekend, dan zal de verantwoordelijke uitgever als overtreder worden 
weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld, dan is de organisator van 
de activiteit, waarvoor reclame wordt gemaakt, de overtreder.  

  

5.13 Waterinrichtingen  
Artikel 127  

Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen en de leidingen of 
afvoersloten voor de afvoer van regen- en/of afvalwater te versperren of er enig 
voorwerp in te gooien waardoor ze kunnen verstoppen.   

  
Artikel 128  

Het is verboden om in openbare fonteinen en vijvers te baden of het water ervan te 

bevuilen door het lozen van om het even welke stof of er dieren in te laten baden of te 
wassen of er eender wat in onder te dompelen.   

  
Artikel 129  

Het is verboden om 's nachts water te capteren uit waterlopen en dit binnen een straal 

van 200 meter van enig bewoond huis en binnen een straal van 100 meter van het 
openbaar domein. Er is geen perimeter nodig bij ruilverkavelingswegen.  

  

5.14 Openbare aanplanting  
Artikel 130  

Het is verboden op het openbaar domein of op plaatsen die voor het publiek 

toegankelijk zijn in bomen te klimmen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op 
sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden uitgeoefend.  

  
Artikel 131  

Het is verboden om bomen en struiken op het openbaar domein te schudden, alsook 

planten en bloemen (geheel of gedeeltelijk) te verwijderen.  
  

5.15 Straatmeubilair  
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Artikel 132  

Het is verboden gevels, palen, afsluitingen, straatlantaarnpalen, monumenten en andere 

constructies of installaties, die van openbaar nut zijn of als versiering dienen, te 
bevuilen, te beklimmen en/of eraan te hangen.   

  
Artikel 133  

Iedereen die, op om het even welke wijze het openbaar domein heeft bevuild, moet 

ervoor zorgen dat deze onmiddellijk opnieuw wordt schoongemaakt. Indien de bevuiler 
dit niet onmiddellijk opruimt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de opruiming 
ervan op kosten en risico van de bevuiler.  

  

5.16 Gezondheid  
Artikel 134  

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.  
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DEEL 6: INNAMES VAN HET OPENBAAR DOMEIN                     

 

6.1 Inname van het openbaar domein   
Artikel 135  

Het is verboden gebruik te maken van het openbaar domein voor privédoeleinden 

zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen.  

  

6.1.1 Stroken van één meter  
Artikel 136  

Landbouwers, eigenaars en pachters moeten een strook van één meter breedte aan 
weerszijden van de verkavelingswegen, die grenzen met hun landbouwgebied, vrijlaten. 
Die strook mag niet bewerkt worden, noch gebruikt worden als parkeerplaats. Er mogen 

op die strook ook geen onkruidverdelgingsmiddelen gebruikt worden of 
landbouwproducten gestapeld worden.  

  

Percelen, bestemd voor landbouwdoeleinden (inclusief boomkwekerijen en 
fruitplantages), moeten zodanig geëxploiteerd worden dat wateroverlast en/of 

bodemerosie tegengegaan worden.  
  

6.1.2 Rondreizende woonwagenbewoners en kampeerders  
Artikel 137  

Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van 

burgemeester en schepenen en op andere dan hiervoor aangewezen plaatsen op het 
openbaar domein, tijdelijk of langdurig in tenten, barakken en/of alle soorten wagens te 
verblijven.  

  

6.1.3 Bouwwerven en –werkzaamheden  op het openbaar domein  
Artikel 138  

Het is verboden werkzaamheden te starten op het openbaar domein en privédomein van 
de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond en/of eender welke 

constructie te plaatsen, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van 
burgemeester en schepenen. 
 

DEEL 7: GEMENGDE INBREUKEN  
  

7.1  Lichte gemengde inbreuken  
Artikel 139  

(artikel 526 Strafwetboek) Het is verboden om vernieling of beschadiging aan te 
brengen aan 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.  

  

Het is verboden om vernieling of beschadiging aan te brengen aan monumenten, 
standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels, of 

andere openbare gebouwen zijn geplaatst.  
  
Artikel 140  

(artikel 534bis Strafwetboek) Het is verboden om zonder toestemming graffiti op 
roerende of onroerende goederen aan te brengen.  

  
Artikel 141  
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(artikel 534ter Strafwetboek) Het is verboden om andermans onroerende 
eigendommen opzettelijk te beschadigen.  

  
Artikel 142  

(artikel 537 Strafwetboek) Het is verboden om kwaadwillig bomen te vernielen of om te 

hakken of enten te vernielen.  
  
Artikel 143  

(artikel 545 Strafwetboek) Het is verboden geheel of ten dele grachten te dempen, 
levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken, landelijke of stedelijke 

afsluitingen te vernielen, grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend 
om grenzen tussen de verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen.  

  
Artikel 144  

(artikel 559, 1° Strafwetboek) Opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans 

roerende eigendommen is verboden binnen het kader van dit GAS-reglement met 
uitzondering van die opgenomen in Boek II, Titel IX, hoofdstuk III strafwetboek.  
  
Artikel 145  

(artikel 561, 1° Strafwetboek) Nachtlawaai, waardoor de rust van inwoners kan worden 

verstoord is verboden.  
  
Artikel 146  

(artikel 563, 2° Strafwetboek) Het is verboden om stedelijke of landelijke afsluitingen 
opzettelijk te beschadigen.  

  
Artikel 147  

(artikel 563, 3° Strafwetboek) Feitelijkheden of lichte gewelddaden zijn verboden. Er 

mag hierbij geen sprake zijn van slagen of verwondingen of van beledigingen. In het 
bijzonder is het verboden om enig voorwerp op iemand te werpen dat hem kan 
hinderen of bevuilen.  

  
Artikel 148  

(artikel 563bis Strafwetboek) Het is verboden in de publieke ruimte het gezicht volledig 

dan wel grotendeels te bedekken of te verbergen zodat men niet herkenbaar is.  
  

Dit verbod geldt niet als dit gedrag gebaseerd is op een arbeidsreglement of een 

politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.  
  

7.2. Zware gemengde inbreuken  

  
Artikel 149  

(artikel 398, 1° Strafwetboek) Het is verboden opzettelijke verwondingen of slagen toe  te 

brengen.   

  
Artikel 150  

(artikel 448 Strafwetboek) Het is verboden om personen door daden, geschriften,  beelden 

of zinnebeelden, binnen de openbaarheid in de zin van artikel 444 van het  
Strafwetboek, te beledigen. Het is verder verboden iemand die drager is van het 

openbaar  gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is 
bekleed,  binnen de openbaarheid in de zin van artikel 444 van het Strafwetboek, door 

woorden te  beledigen omwille van zijn hoedanigheid of zijn bediening.   
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Artikel 151  

(artikel 521, 3° Strafwetboek) Het is verboden om rijtuigen, wagons en motorvoertuigen,  met 

het oogmerk om te schaden, geheel of gedeeltelijk te vernielen of onbruikbaar te  
maken.  
  

  

DEEL 7: STRAFBEPALINGEN EN PROCEDURES  

  

7.1 Algemene bepalingen  
Artikel 152  

Politieambtenaren, agenten van politie en gemachtigd ambtenaren zijn bevoegd om 
overtredingen op het politiereglement vast te stellen.  

  
Artikel 153  

Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, krachtens artikel 133, 134ter t.e.m. 

134septies van de Nieuwe Gemeentewet en/of krachtens bijzondere wetgeving die de 
burgemeester bevoegdheden toekent inzake bestuurlijke handhaving, naleven.  
  
Artikel 154  

Alle artikelen van eerdere politieverordeningen die strijdig zijn met onderhavige 
politieverordening worden geacht te zijn opgeheven.   

  

7.2 Gemeentelijk administratieve sancties en alternatieve maatregelen: Meerderjarigen  

  
7.2.1 Geldboete  
Artikel 155  

Bij overtreding van voorafgaandelijke artikels wordt er in principe een gemeentelijk 

administratieve geldboete opgelegd, tenzij er specifiek in het artikel verwezen wordt 
naar een andere sanctie. 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.  Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd 
gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand 
aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.  

  
Artikel 156  

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of 

verordeningen niet in andere straffen voorzien, worden overtredingen op dit 
politiereglement bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum 

350,00 EUR voor meerderjarigen. Deze boete wordt opgelegd door de sanctionerende 
ambtenaar.   
  
Artikel 157  

De administratieve sanctie is evenredig met de ernst van de inbreuk en de persoon van 
de overtreder en van eventuele herhaling van de overtreding. De boete mag in geen 

geval het bedrag van het wettelijk bepaalde maximum van 350,00 EUR overschrijden.  
  
Artikel 158  

De bestuurlijke afhandeling valt onder de discretionaire bevoegdheid van de 
sanctionerende ambtenaar.   
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Artikel 159  

De louter administratieve overtredingen begaan door volwassen personen die geen 
vaste woonplaats of verblijfplaats hebben in België, zullen aanleiding geven tot de 
onmiddellijke betaling van een administratieve geldboete. Deze boete bedraagt 

maximaal 25,00 EUR per inbreuk en maximaal 100,00 EUR wanneer er vier of meer 
inbreuken werden begaan. De overtreder heeft steeds het recht dit voorstel te weigeren. 

Indien het voorstel tot onmiddellijke betaling geweigerd wordt, zal de gebruikelijke 
administratieve procedure opgestart worden. De onmiddellijke betaling van de 

administratieve geldboete gebeurt door middel van een bankkaart, kredietkaart, via een 
overschrijving of in geld en leidt tot het einde van de gehele procedure. Bijgevolg kan er 
na de onmiddellijke betaling van een administratieve boete geen enkele andere 

administratieve sanctie opgelegd worden.  
  

7.2.2 Intrekking en/of schorsing  van de vergunning en/of sluiting van de inrichting  
Artikel 160  

Als er voor het uitoefenen van een bepaalde activiteit een vergunning verkregen is, 

maar men houdt zich niet aan de opgelegde vergunningsvoorwaarden, adviezen en 
normen die zijn opgesteld dan kan het college van burgemeester en schepenen 
beslissen om deze vergunning in te trekken, te schorsen of de inrichting te sluiten.  

  

7.2.3 Gemeenschapsdienst  
Artikel 161  

De gemeenschapsdienst is een alternatieve maatregel voor de gemeentelijke 
administratieve geldboete. Dit wil zeggen dat wanneer de gemeenschapsdienst voltooid 

wordt, er geen administratieve geldboete meer wordt opgelegd. Wanneer de 
gemeenschapsdienst wordt geweigerd of faalt, blijft de mogelijkheid tot het opleggen 
van een administratieve geldboete wel mogelijk. De gemeenschapsdienst bedraagt voor 

meerderjarigen maximaal 30 uur. Een gemeenschapsdienst kan bestaan uit:  
- het volgen van een opleiding en/of;  

- het verrichten van een onbetaalde prestatie onder het toezicht van een door de 

gemeente erkende voorziening.  

  

7.2.4 Bemiddeling  
Artikel 162  

De bemiddelingsprocedure voor meerderjarigen is optioneel. De bemiddelingsprocedure 

maakt het voor de overtreder mogelijk om door tussenkomt van een bemiddelaar de 
veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen 

bedaren. In navolging van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke 
administratieve sancties en het Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en 
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties, wordt de toepassing van de bemiddeling voorzien.   
  
Artikel 163  

Het welslagen van een bemiddeling, zoals omschreven in artikel 168, zorgt ervoor dat er 

geen administratieve geldboete meer opgelegd kan worden. In geval van weigering of 
falen van de bemiddeling, kan er een gemeenschapsdienst voorgesteld worden of kan 
een administratieve geldboete opgelegd worden.   

  

7.3 Gemeentelijke administratieve sancties en alternatieve maatregelen: Minderjarigen  

  

7.3.1 Geldboete  
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Artikel 164  

Bij overtreding van voorafgaandelijke artikels wordt er in principe een gemeentelijk 
administratieve geldboete opgelegd, tenzij er specifiek in het artikel verwezen wordt naar 
een andere sanctie. 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.   
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde 
inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de 
inbreuk.  

  
Artikel 165  

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of 

verordeningen niet in andere straffen voorzien, worden overtredingen op dit 
politiereglement bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum 

175,00 EUR voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het 
tijdstip van de feiten. Deze boete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar.   
  
Artikel 166  

De administratieve sanctie is evenredig met de ernst van de inbreuk en de persoon van 
de overtreder en van eventuele herhaling van de overtreding. De boete mag in geen 

geval het bedrag van het wettelijk bepaalde maximum van 175,00 EUR voor 
minderjarigen overschrijden.  

  
Artikel 167  

De bestuurlijke afhandeling valt onder de discretionaire bevoegdheid van de 

sanctionerende ambtenaar.   
  
Artikel 168  

Voor personen die minderjarig zijn, onder het statuut van verlengde minderjarigheid 
vallen of onbekwaam verklaard werden, is de onmiddellijke betaling van een 
administratieve geldboete uitgesloten.   

  

7.3.2 Intrekking en/of schorsing  van de vergunning en/of sluiting van de inrichting  
Artikel 169  

Als er voor het uitoefenen van een bepaalde activiteit een vergunning verkregen is maar 
men houdt zich niet aan de opgelegde vergunningsvoorwaarden, adviezen en normen 

die zijn opgesteld dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om 
deze vergunning in te trekken, te schorsen of de inrichting te sluiten.  
  

7.3.3 Gemeenschapsdienst  
Artikel 170  

De gemeenschapsdienst is een alternatieve maatregel voor de gemeentelijke 

administratieve geldboete. Dit wil zeggen dat wanneer de gemeenschapsdienst voltooid 
wordt, er geen administratieve geldboete meer wordt opgelegd. Wanneer de 

gemeenschapsdienst wordt geweigerd of faalt, blijft de mogelijkheid tot het opleggen 
van een administratieve geldboete wel mogelijk. De gemeenschapsdienst bedraagt voor 
minderjarigen vanaf 16 jaar maximaal 15 uur.  Een gemeenschapsdienst kan bestaan 

uit:  

- het volgen van een opleiding en/of;  

- het verrichten van een onbetaalde prestatie onder het toezicht van een door de 

gemeente erkende voorziening.  
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7.3.4 Bemiddeling  
Artikel 171  

De bemiddelingsprocedure wordt verplicht aangeboden aan minderjarigen vanaf 16 jaar. 
Voor meerderjarigen is de procedure optioneel. De bemiddelingsprocedure maakt het 

voor de overtreder mogelijk om door tussenkomt van een bemiddelaar de veroorzaakte 
schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. In 

navolging van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve 
sancties en het Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten 

voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties, wordt de toepassing van de bemiddeling voorzien.  
  
Artikel 172  

Het welslagen van een bemiddeling, zoals omschreven in artikel 176, zorgt ervoor dat er 

geen administratieve geldboete meer opgelegd kan worden. In geval van weigering of 
falen van de bemiddeling, kan er een gemeenschapsdienst voorgesteld worden of kan 

een administratieve geldboete opgelegd worden.   
  

7.3.5 Procedure van ouderlijke betrokkenheid bij minderjarigen  
Artikel 173  

Voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of de oplegging 
van een administratieve boete, kan een procedure van ouderlijke betrokkenheid worden 

opgestart bij minderjarigen. Hierbij worden de personen die de minderjarige onder hun 
hoede hebben, verzocht hun opmerkingen te geven over de gebeurde feiten. Eventueel 

worden ze verzocht opvoedkundige maatregelen te nemen.   
  
Artikel 174  

Na de procedure van ouderlijke betrokkenheid kan de zaak afgesloten worden of kan de 
administratieve procedure opgestart worden. Het welslagen van de procedure van 
ouderlijke betrokkenheid is geen garantie tot het afsluiten van de zaak.  
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  Bijlage: schema GAS meerderjarigen  
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Bijlage: schema GAS minderjarigen  
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2.Politiereglement op woongelegenheden tot het verstrekken van onderdak en op de 
studentenhuizen3  
 

 

 

AFDELING I: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1: 

Dit reglement is van toepassing op die woongelegenheden waarin onderdak verstrekt wordt of waarin 

diverse kamers die niet als zelfstandige woongelegenheid kunnen beschouwd worden, aangeboden of 

verhuurd worden aan één of meerdere personen, ongeacht de duur van het verblijf, ten kosteloze titel of 

tegen betaling. 

Vallen niet onder toepassing van dit reglement: 

1. de woongelegenheden waar maximum twee studenten verblijven; 

2. de zelfstandige woongelegenheid zijnde een geheel van ruimten die het de bewoners mogelijk maakt 

zelfstandig te wonen. Een dergelijke woongelegenheid is voorzien van de nodige sanitaire inrichtingen, 

met name een W.C., een wastafel en minstens een douchecel en kookgelegenheid. De 

minimumoppervlakte bedraagt 25 m2 indien één persoon ze bewoont en 35 m2 indien twee personen 

ze bewonen; 

3. de andere inrichtingen waarbij de huisvestingsnormen reeds bij wetten, besluiten en decreten 

geregeld zijn; 

4. de internaten die uitgebaat worden door erkende onderwijsinstellingen, zowel van het vrij als van het 

Gemeenschapsonderwijs; 

5. woongelegenheden uitsluitend voor kloostergemeenschappen van erkende godsdiensten, voor zover 

deze bewoond zijn door leden van deze gemeenschap; 
6. het inwonen van verwanten en aanverwanten tot en met de derde graad, alsook het 

samenwonen van personen waarvan gekend is dat ze één gezin vormen; 

7. de jeugdvakantiehuizen, erkend door de minister van cultuur, en andere inrichtingen en 

organismen die een menslievend of maatschappelijk doel nastreven en als dusdanig erkend zijn door de 

heer burgemeester, zoals bepaald in artikel 75, voor zover zij geen erkenning bezitten vanwege de 

nationale of gewestelijke overheid. 

 
Artikel 2: 

In een studentenhuis mogen enkel personen verblijven die ingeschreven zijn in een erkende 

dagonderwijsinrichting en die hun domicilie in het gezin van herkomst behouden. 

 
Artikel 3: 

Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw vereiste 

bouwvergunning, is het verboden een woongelegenheid tot het verstrekken van onderdak open te houden 

zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. De aanvraag tot het uitbaten moet op 

straffe van onontvankelijkheid gericht zijn aan de burgemeester en gebeuren bij een ter post 

aangetekende brief. 

De hierna volgende bescheiden moeten, op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag, 

bijgevoegd worden: 

1. een plan van de inrichting in tweevoud, met aanduiding van het aantal kamers, deuren, ramen, 

materialen en de uitrusting van de kamers op een schaal van 1/50; 

2. de vermelding van het aantal personen dat men wil huisvesten; 

 
3 Politiereglement 2003 
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3. een schriftelijke, ondertekende en gedagtekende verklaring van de aanvrager waaruit 

ondubbelzinnig blijkt dat de bevoegde diensten steeds de controles mogen verrichten, teneinde 

te kunnen vaststellen of de woongelegenheid in overeenstemming is en blijft met onderhavige normen; 

4. een bewijs van goed zedelijk gedrag voor privé-doeleinden dat sedert minder dan één maand 

afgegeven werd op naam van de uitbater en van diegene die met het dagelijkse beheer van de 

woongelegenheid is belast. 

 
 

Artikel 4: 

De toelating wordt verleend door de burgemeester, na advies van de gemeentelijke commissie 

"Woongelegenheden tot verstrekken van onderdak en studentenhuizen". Deze commissie is 

samengesteld uit een afgevaardigde en een vervangende afgevaardigde van de volgende 

gemeentelijke diensten: politie, brandweer, technische dienst, bevolkingsadministratie en sociale dienst 

van het O.C.M.W. 

De vergunning bepaalt het maximum aantal logeergasten dat in de woongelegenheid of het 

maximum aantal studenten dat in het studentenhuis is toegelaten. 

 
De eventuele wijzigingen aan het gebouw dat als woongelegenheid tot verstrekking van onderdak of als 

studentenhuis dient, of wijzigingen aan de indeling ervan, worden door de uitbater onmiddellijk ter kennis 

gebracht aan de burgemeester. 

Een nieuwe vergunning, aangepast aan de gewijzigde toestand, kan dan worden afgeleverd 

overeenkomstig alinea één van dit artikel en met de nodige bouwvergunning. De eventuele weigering 

van een vergunning gebeurt in een met redenen omklede beslissing. Niemand mag zonder schriftelijke 

vergunning een woongelegenheid tot verstrekking van onderdak of een studentenhuis houden of openen. 

 
Artikel 5: 

Alle vertrekken moeten goed verlicht en geventileerd worden. In ieder vertrek en in de gangen moet een 

voldoende kunstverlichting zijn. De slaapvertrekken moeten geventileerd worden door ramen die geopend 

kunnen worden. De totale raamoppervlakte per vertrek bedraagt minstens 1/7e van de vloeroppervlakte. De 

onderkant van het raam bevindt zich op maximum 1,20 meter boven de vloer. De vertrekken moeten ten 

minste 2,20 meter hoog zijn. 

 
Artikel 6: 

Het aantal personen dat in ieder slaapvertrek mag logeren, wordt bepaald per vierkante meter 

vloeroppervlakte. De min. vloeroppervlakte van een slaapvertrek bedraagt 8 m2 voor een 

éénpersoonskamer. Indien de kamer voorzien is van sanitair en/of kookgelegenheid, moet de 

vloeroppervlakte van de kamer min. 12 m2 bedragen. Voor een meerpersoonskamer wordt een 

vloeroppervlakte vereist van min. 6,5 m2 per persoon. 

 
Artikel 7: 

Elke woongelegenheid of elk studentenhuis moet ter plaatse een verantwoordelijke hebben wiens naam 

meegedeeld wordt aan de politie. Indien dit de eigenaar is of de hoofdverhuurder die er met zijn gezin 

woont, moet hij over voldoende afzonderlijke vertrekken beschikken. 

 
Artikel 8: 

Er moet minstens één W.C. zijn per groep of per deel van een groep van zes logeergasten. Wanneer er meer 

dan tien mannen logeren moet er daarenboven minstens één waterplaats per groep of per deel van een groep 

van tien mannen voorhanden zijn. Logeren er meer dan tien vrouwen, dan moet elke waterplaats 

vervangen worden door een W.C.. 
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De vloer en de muren van de W.C.'s dienen uit effen, gladde materialen met volkomen waterdichtheid 

vervaardigd te zijn. De W.C.'s en de waterplaatsen moeten ten allen tijde uiterst zindelijk worden gehouden. 

Zij mogen geen rechtstreekse toegang verschaffen tot de woonvertrekken of rechtstreeks in verbinding 

staan met lokalen waar eten bereid, bewaard of genuttigd wordt tenzij een degelijke afscherming 

voorzien is. De luchtafvoer moet rechtstreeks naar buiten geschieden. De W.C.'s moeten voorzien zijn van 

een rechtstreekse waterspoeling, aangesloten op het waterleidingsnet of hydrofooninstallatie. De 

verwijdering van afvalwaters en drekstoffen moet gebeuren via een ondergrondse aansluiting op het 

gemeentelijk rioolnet zo dit er is, en bij ontstentenis hiervan in een septische put. 

 
Artikel 9: 

Een woongelegenheid of studentenhuis moet minimaal één lavabo per drie huurders hebben, en één 

stortbad, zit- of ligbad per tien logeergasten. 
In elk nieuw of nog te openen studentenhuis of woongelegenheid voor verstrekking van onderdak of 

bij verbouwing, moet in elke kamer minstens één lavabo ingericht worden. 

 
Artikel 10: 

Alle afvalstoffen moeten in verplaatsbare, goed sluitende recipiënten verzameld worden. Binnen de 

woongelegenheid of het studentenhuis moeten deze recipiënten in metaal zijn. 

 
Artikel 11: 

De uitbater of zijn verantwoordelijke is ertoe gehouden het studentenhuis of de woongelegenheid steeds 

uitermate zindelijk te onderhouden. 

 
Artikel 12: 

De uitbater moet aan iedere logeergast een stoel, een afsluitbare kast met sleutel en een bed dat slechts 

voor hem persoonlijk dient, ter beschikking stellen. Op de kast, in de meerpersoonskamer, moet de naam 

van de gebruiker vermeld worden. Elk slaapvertrek moet over een tafel beschikken. 

 
Artikel 13: 

In de slaapvertrekken, door verscheidene personen bewoond, is het verboden maaltijden te bereiden. 

Een ruimte, in verhouding tot het aantal logeergasten, moet als eetzaal en als dagverblijf voorbehouden 

worden, met een minimumtemperatuur van 20°C. 

Woongelegenheden of studentenhuizen met een vergunde bezetting van meer dan tien personen, moeten 

beschikken over een verblijfsruimte van minimum 1 m2/persoon aan nuttige oppervlakte voor plaatsing 

van stoelen en tafel(s). 

Woongelegenheden of studentenhuizen die ingericht zijn met éénpersoonskamers hoeven niet over een 

eetzaal of dagverblijf te beschikken. 

 
Artikel 14: 

Iedere logeergast moet in het bezit zijn van een sleutel van zijn slaapvertrek. De uitbater of de 

verantwoordelijke moet eveneens in het bezit zijn van een sleutel van ieder slaapvertrek. De uitbater moet de 

naam, de voornaam en het nummer van de kamer van iedere logeergast op een goed zichtbare plaats op 

de deur van het slaapvertrek aanbrengen, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk verzet van de logeergast. De 

uitbater of de verantwoordelijke moet ten alle tijde een lijst kunnen voorleggen met vermelding van de 

identiteit van elke logeergast en het nummer van de kamer die hij betrekt. 

 
Artikel 15: 
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De uitbater of de verantwoordelijke moet op een dubbele kaart de inlichtingen inschrijven of doen inschrijven en 

zich gedragen naar de bepalingen bepaald bij de wet van 17 december 1963 tot inrichting van de controle op de 
reizigers in logementen en het K.B. van 20 mei 1965 ter uitvoering van deze wet vastgesteld. 

Het vertrek van de logeergast moet binnen de 24 uur gemeld worden aan de politie. De uitbater moet een 

register houden dat de identiteit van de logeergasten en/of studenten vermeldt. 

 
Artikel 16: 

De uitbater of de verantwoordelijke moet aan de burgemeester elk vermoeden bekend maken van ziekten 

waarvan de aangifte opgelegd wordt door de wetten en reglementen op besmettelijke ziekten, alsook van 

alle handelingen of toestanden in strijd met de openbare orde, veiligheid en goede zeden. 

 
AFDELING II: BRANDBEVEILIGINGSVOORSCHRIFTEN 

 
HOOFDSTUK I: ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Artikel 17: Algemeen 

Deze minimale bepalingen zijn van toepassing in de inrichtingen bepaald in artikel 19 en dienen om: 

1. het ontstaan van brand te voorkomen; 

2. de veiligheid van de personen te verzekeren; 

3. de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken. 

 
Artikel 18: 

Onverminderd de wetten en reglementaire teksten ter zake, zijn onderhavige 

brandbeveiligingsvoorschriften van deel 2 van toepassing op de woongelegenheden en studentenhuizen 

met een bezetting van 5 (vijf) of meer logeergasten of studenten. 

 
Artikel 19: 

Indeling van de inrichtingen: in drie categorieën: 

1. de lage gebouwen, d.w.z. gebouwen met 1, 2 of 3 bovengrondse bouwlagen; 

2. de middelhoge gebouwen, d.w.z. gebouwen met meer dan 3 bovengrondse bouwlagen 

waarvan de hoogte niet meer dan 25 meter bedraagt; 

3. de hoge gebouwen, waarvan de hoogte meer dan 25 meter bedraagt. 
 

HOOFDSTUK II: INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 

 
Artikel 20: Inplanting 

De woongelegenheden tot verstrekking van onderdak en de studentenhuizen moeten van 

nevenliggende constructies en van gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen, cafés, dancings, 

restaurants en soortgelijke inrichtingen gescheiden worden door wanden met een brandweerstand van 

tenminste: 

1. voor de categorie 1: Rf 1/2 uur; 

2. voor de categorie 2 en 3: Rf 1 uur; 

3. ofwel moeten ze gebouwd zijn in metselwerk of beton. 

De deuren in deze wanden moeten Rf 1/2 uur hebben. Indien de onderscheiden gebouwen van het complex 

met elkaar verbonden zijn d.m.v. overdekte doorgangen, zijn hun openingen voorzien van zelfsluitende 

deuren of van bij brand zelfsluitende deuren met een Rf van 1/2 uur. 
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Artikel 21:  

Toegangswegen 

 
De inrichting is ten allen tijde bereikbaar voor de brandweervoertuigen. In de nabijheid van de inrichting is 

de opstelling en de bediening van het materieel voor brandbestrijding en redding gemakkelijk 

uitvoerbaar. 

 
HOOFDSTUK III: VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN 

 
Artikel 22: 

Constructieve elementen 

De constructieve 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: 

1. voor de categorie 1: Rf 1/2 uur; 

2. voor de categorie 2 en 3: Rf 1 uur; 

3. ofwel moeten ze gebouwd zijn in metselwerk of beton. Indien aan de voorschriften van de vorige 

paragraaf niet voldaan is, wordt de inrichting uitgerust met een automatische 

brandmeldinstallatie. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor de constructieve elementen van het dakwerk. 

 
Artikel 23: Valse 

plafonds 

In de evacuatiewegen van de inrichtingen van de categorie 3 hebben de valse plafonds een stabiliteit bij 

brand van 1/2 uur. 

Indien aan bovenvermeld voorschrift niet is voldaan wordt de inrichting uitgerust met een algemene 

en automatische brandmeldinstallatie. 

 
Artikel 24: 

Binnenwanden 

De verticale binnenwanden die de appartementen en de kamers begrenzen hebben min. een Rf 1/2 uur of 

zijn gebouwd in metselwerk of beton. Indien aan bovenvermeld voorschrift niet is voldaan wordt de 

inrichting uitgerust met een algemene en automatische brandmeldinstallatie. Indien de kamer is uitgerust 

met een kookgelegenheid moet de toegangsdeur ervan een Rf 1/2 uur hebben. 

 
HOOFDSTUK IV: COMPARTIMENTERING 

 
Artikel 25: 

Iedere bouwlaag die geen normaal evacuatieniveau is, vormt één of meer compartimenten. De 

oppervlakte van één compartiment is kleiner dan 1.250 m2. De lengte van een compartiment is de afstand 

tussen twee punten van het compartiment die het verst van elkaar verwijderd zijn. Zij bedraagt niet 

meer dan 75 m. Volgende afwijkingen worden toegelaten: 

1. bovenvermelde bepalingen gelden niet voor parkeerruimten met verdiepingen; 

2. een compartiment kan gevormd worden door twee opeenvolgende verdiepingen met 

binnentrapverbinding - duplex - indien de gecumuleerde oppervlakte van deze twee verdiepingen niet 

groter is dan 700 m2. 

 
Artikel 26: 

Constructie van de compartimenten 
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De wanden tussen de compartimenten hebben tenminste: 

1. voor de categorie 1: Rf 1/2 uur; 

2. voor de categorie 2 en 3: Rf 1 uur; 

3. ofwel zijn ze gebouwd in metselwerk of beton. 

De verbinding tussen twee compartimenten is slechts toegelaten door zelfsluitende of bij brand 

zelfsluitende deuren met Rf 1/2 uur. 

Indien aan bovenvermelde voorschriften niet voldaan is wordt de inrichting uitgerust met een 

algemene en automatische brandmeldinstallatie. 

 
Artikel 27: 

Overdekte parkeerruimten 

Onverminderd de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) moeten 

de wanden tussen de parkeerruimten en de rest van het gebouw voldoen aan de voorschriften van 

artikel 26. 

 
HOOFDSTUK  V: EVACUATIE 

 
Artikel 28: 

Algemeenheden 

De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over het gebouw en moeten een snelle en 

gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. Elk compartiment heeft minstens twee 

vluchtmogelijkheden in geval van brand. 

De eerste vluchtmogelijkheid bestaat in een binnentrap. Aanvaardbare 

oplossingen voor de tweede vluchtmogelijkheid zijn: 

1. voor categorie 1: een tweede binnentrap, een buitentrap, een buitenladder, een 

opendraaiend venster, indien de kamervloer zich lager bevindt dan 3 m boven de begane grond; 

2. voor categorie 2 en 3: een tweede binnentrap, een buitentrap. 

De af te leggen weg mag nooit groter zijn dan 35 m tot de eerste vluchtmogelijkheid en 60 m tot de tweede 

mogelijkheid. De lengte van de doorlopende delen van de evacuatiewegen bedraagt niet meer dan 15 m. 

 
EVACUATIEWEGEN 

 
Artikel 29: 

Plaats en breedte 

De vluchtwegen moeten veilig zijn, duidelijk aangegeven en open blijven, de doorgang ervan mag niet 

worden versperd. De vluchtwegen moeten derwijze worden aangelegd en verdeeld dat zij onafhankelijk 

van elkaar 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. De breedte van de trappen, uitgangswegen, 

uitgangen en wegen die er naar toe leiden moeten min. 80 cm bedragen. 

Voor de inrichtingen van de categorieën 2 en 3 moeten de trappen een totale breedte hebben die minstens 

gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgang van het gebouw te 

bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 

indien ze stijgen naar de uitgang. 

Het berekenen van deze breedten moet steunen op de veronderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, 

alle personen van een verdieping samenkomen op de naburige verdieping en dat deze al ontruimd is als zij 

er aankomen. 
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Onder deze personen worden niet alleen personeel van de inrichting verstaan maar eveneens de bezoekers, de 

gasten en de andere personen die deze trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden, 

moeten gebruiken. 

Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende benadering kan vastgesteld worden, stelt de 

uitbater dit aantal onder zijn eigen verantwoordelijkheid vast. 

 
Artikel 30: Deuren 

De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden, moeten in beide richtingen 

opendraaien. 

De draaideuren en draaiplaatjes, zelfs in de binnengelegen uitgangswegen geplaatst, zijn slechts 

toegelaten als aanvulling van de gewone deuren en doorgangen. 

Voor zover mogelijk gaan de deuren in de evacuatiewegen open in de vluchtrichting. 

 
Artikel 31: 

Wanden en evacuatiewegen 

De binnenwanden van evacuatiewegen hebben: 

1. voor de categorie 1: Rf 1/2 uur; 

2. voor de categorie 2 en 3: Rf 1 uur. 

Indien voor de inrichting van categorie 1 aan bovenvermelde voorschriften niet voldaan is, wordt de inrichting 

uitgerust met een algemene en automatische brandmeldinstallatie. 

 
OPVATTING VAN NIEUW TE BOUWEN TRAPPEN 

 
Artikel 32: 

Binnentrappen 

Eventueel nieuw te bouwen trappen zijn langs beide zijden voorzien van een stevige vastgehechte leuning, 

die zo mogelijk doorloopt op de bordessen. Hun nuttige breedte is min. 80 cm. 

Voor de trappen met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m is één leuning voldoende. De 

traparmen zijn recht en de maximale hellingshoek is 37°. 

De treden zijn voorzien van gesloten stootborden. 

 
Artikel 33: 

Buitentrappen 

1. Hellingshoek: max. 60°. 

2. Aantrede: min. 0,10 m en aangepast aan de hellingshoek om een veilig gebruik te 

waarborgen. 

3. Breedte: min. 0,60 m 

4. Optrede: max. 0,20 m 

5. Voorzien van stevige leuningen en toegankelijk via een deur en een bordes met een leuning van 

min. 1 m hoogte. 

 
Artikel 34: 

Binnentraphuizen 

Elke binnentrap in een inrichting van categorie 2 en 3 dient ommuurd te zijn. Voor deze categorie 2 mogen 

de muren en toegangsdeuren van de kamers per bouwlaag de ommuring vormen. 

De binnenwanden van de trappenhuizen hebben: 

1. voor categorie 2: Rf 1/2 uur; 

2. voor categorie 3: Rf 1 uur; 

3. ofwel zijn deze muren gebouwd in metselwerk of beton. 
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De toegang tot deze trappenhuizen geschiedt via deuren met Rf 1/2 uur (voor categorie 2 en 3). Bovenaan elk 

trappenhuis zit een horizontale, verticale of hellende verluchtingsopening die uitmondt in openlucht, met een 
doormeter van min. 0,5 m2 voor de categorie 3. Het openen ervan gebeurt door de brandweer d.m.v. een manueel 

te bedienen systeem dat goed zichtbaar geplaatst wordt op het evacuatieniveau. 

 
Artikel 35: 

Buitenladders 

De buitenladders moeten minstens aan volgende vereisten voldoen: 

1. stevig bevestigd, al dan niet opklapbaar; 

2. hoogte treden bedraagt max. 30 cm; 

3. bovenste trede: minimum 1,50 meter boven het hoogste toegangsniveau tot de ladder. 

 
Artikel 36: 

Signalisatie 

Aan iedere bouwlaag wordt een volgnummer toegekend: 

1. de nummers vormen een ononderbroken reeks; 

2. het normale evacuatieniveau is het nummer "0"; 

3. de bouwlagen onder het normale evacuatieniveau hebben een negatief nummer; 

4. de bouwlagen boven het normale evacuatieniveau hebben een positief nummer. Het 

nummer van elke bouwlaag wordt aangeduid: 

1. leesbaar op binnen- en buitenwand van de bordessen, van de trappen of trappenhuizen; 

2. in de liftkooi of duidelijk zichtbaar vanuit de liftkooi, telkens bij stilstand. 

De plaats van elke uitgang en nooduitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen 

die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de reddingstekens zoals bepaald in het ARAB. De 

deuren die, in geval van brand, niet door de gasten mogen gebruikt worden, worden gesloten gehouden en 

voorzien van de duidelijk leesbare vermelding "GEEN UITGANG". 

Langs de vluchtwegen mogen geen spiegels worden aangebracht op plaatsen waar de gasten zich daardoor 

zouden kunnen vergissen inzake richting naar trappen en uitgangen. 

 
HOOFDSTUK VI: BEKLEDING EN WANDVERSIERING 

 
Artikel 37: 

In bestaande inrichtingen moeten bekleding en wandversiering 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. 
Volgende minimumeisen inzake bekleding en wandversiering worden gesteld: 

 

Vloeren Verticale wanden Plafonds en valse plafonds 

Technische lokalen 

Parkeerruimten 

Liftschachten 

Machinekamers A0 A0 A0 

Collectieve keukens 

Evacuatiewegen 

Binnentrappenhuizen 

Liftkooien A3 A2 A2 

 
HOOFDSTUK VII: VERWARMING IN LOKALEN EN GASTOEVOERLEIDING 
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Artikel 38: Stookplaatsen 

Muren, wanden, vloeren en zolderingen van stookplaatsen hebben min. Rf 1 uur. 

Indien er gebruik wordt gemaakt 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 deur met Rf 1/2 uur. 

Deze deuren sluiten automatisch. Ze mogen niet van eender welk toestel voorzien worden dat het mogelijk 

maakt ze in geopende stand te houden. 

De stookplaatsen moeten steeds behoorlijk geventileerd zijn. 

 
Artikel 39: Verwarmingstoestellen 

De verwarmingstoestellen moeten voldoende veilig opgevat en opgesteld zijn, rekening houdend met de 

plaatselijke omstandigheden. 
De verwarmingstoestellen moeten gebruiksklaar worden gehouden en verbonden zijn met een goed 

trekkende schoorsteen en derwijze gemaakt dat een volledige en regelmatige afvoer van de 

verbrandingsgassen verzekerd is. 

De schoorstenen en rookgangen van de verwarmingstoestellen moeten gebouwd zijn uit 

onbrandbare materialen en behoorlijk onderhouden worden. 
De warmtegeneratoren, de schoorstenen en de rookgangen moeten op voldoende afstand van 

brandbare stoffen en materialen opgesteld zijn of er zodanig van afgezonderd worden dat 

brandgevaar voorkomen wordt. 

De warmtegeneratoren met automatisch aansteekmechanisme die vloeibare of een gasvormige brandstof 

gebruiken, moeten zodanig uitgerust zijn dat de brandstoftoevoer automatisch wordt afgesneden in 

volgende gevallen: 

1. bij het stilvallen van de brander (al dan niet automatisch); 

2. bij toevallige uitdoving van de vlam; 

3. bij oververhitting of overdruk in de wisselaar; 

4. bij onderbreking van de elektrische stroom, voor die warmtegeneratoren die vloeibare 

brandstoffen gebruiken. 

De verwarmingsinstallatie met warme lucht moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

1. de temperatuur van de lucht mag op de verdelingspunten de 80°C niet overschrijden; 

2. de aanvoerkanalen van warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn. 

In de kamers zijn elektrische verwarmingstoestellen verboden, behalve indien ze een zichtbare elektrische 

weerstand bevatten. 
Individuele verwarmingstoestellen van het verbrandingstype zijn verboden. 

 
Artikel 40: Gastoevoerleidingen 

Indien het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit moet daarop 

tenminste één handbediende afsluitkraan aangebracht zijn, bij het begin van de leiding in het gebouw en op 

een behoorlijk aangeduide plaats. 

 
Artikel 41: 

Keuken en eetzalen 

De keukens en de combinaties keuken-eetzaal zijn begrensd door wanden met een Rf van minstens: 

1. voor categorie 1: Rf 1/2 uur; 

2. voor categorie 2 en 3: Rf 1 uur; 

3. ofwel moeten ze gebouwd zijn in metselwerk of beton. 
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De toegangsdeuren tot de keuken moet Rf 1/2 uur hebben. 

 
HOOFDSTUK VIII: UITRUSTING VAN DE INRICHTING 

 
Artikel 42: 

Liften en goederenliften 

Het geheel van de liften en goederenliften, bestaande uit één of meerdere schachten, is begrensd door 

wanden met volgende Rf: 

1. voor categorie 1: Rf 1/2 uur; 

2. voor categorie 2 en 3: Rf 1 uur; 

3. ofwel moeten ze gebouwd zijn in metselwerk of beton. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de wanden die deel uitmaken van de 

gevel. De liftbordesvoorzijde, de deuren inbegrepen, voldoet gedurende een half uur aan de criteria van 

stabiliteit en vlamdichtheid. 

 
Artikel 43: 

Liften met prioritaire oproep 

Elke inrichting van categorie 3 wordt bediend door een lift met prioritaire oproep. Deze lift 

geeft uit op een evacuatieniveau dat gemakkelijk toegankelijk is voor de brandweerdiensten. 

Bedienen verscheidene liftgroepen éénzelfde compartiment, dan bezit elke liftgroep een prioritaire lift. 

Aan deze vereiste is voldaan: 

1. indien een lift vanaf dit evacuatieniveau alle bovenliggende verdiepingen bedient; 

2. indien verscheidene liften vanaf dit evacuatieniveau een gedeelte van de bovenliggende 

verdiepingen bedienen, op voorwaarde dat het geheel van de liften met prioritaire oproep de toegang 

tot alle compartimenten van het gebouw mogelijk maakt. 

Op de liftbordes van het evacuatieniveau is een brandweerschakelaar aangebracht waarmee de 

voorkeuroproep kan gegeven worden. Deze schakelaar moet in een kastje zijn aangebracht dat voorzien 

is van een ruitje met opschrift "Brandweer". 

Buiten de omstandigheden die hun specifiek gebruik noodzakelijk maken, worden de liften met 

prioritaire oproep normaal gebruikt. 

 
Artikel 44: 

Elektrische installatie voor drijfkracht, verlichting en signalisatie. Alleen elektrische verlichting is 

toegelaten. 

 
Artikel 45: 

Autonome stroombronnen 

Het vermogen van de autonome stroombron(nen) is voldoende om de installaties voor melding, 

waarschuwing en alarmering te voeden. (voor categorie 3 eveneens voor de machines van de liften met 

prioritaire oproep). 

Zodra de normale voeding van het net uitvalt, verzeker(t)(en) de autonome stroombron(nen) 

automatisch en binnen de dertig seconden de werking gedurende 1 uur. 

 
Artikel 46: Veiligheidsverlichting 

De grote gemeenschappelijke lokalen (eetzalen, keukens, vergaderzalen, ontspanningslokalen enz.), 

evacuatiewegen, bordessen, overlopen en liftkooien, zijn voorzien van een veiligheidsverlichting. 

Deze moet, zodra de normale verlichting uitvalt, in werking treden binnen de dertig seconden en dit gedurende één 

uur. 

 

MELDING, ALARM EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 
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Artikel 47: 

Toestellen voor melding, alarm en brandbestrijding 

Het gebouw is met tenminste één toestel op het openbaar telefoonnet aangesloten. Bij dit toestel zijn de 

telefoonnummers van de hulpdiensten uitgehangen. 

Alle inrichtingen zijn uitgerust met installaties voor melding, alarm en brandbestrijding. De territoriaal 

bevoegde brandweerdienst wordt door de uitbater geraadpleegd voor het bepalen van deze uitrusting. 

Het aantal en het type toestellen worden bepaald door het brandrisico. De toestellen worden in voldoende 

aantal oordeelkundig gespreid, zodat zij elk punt van de instelling kunnen bedienen. De handbediende 

toestellen moeten gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig geplaatst en degelijk aangeduid zijn. 

Ze zijn zodanig geplaatst dat zij de circulatie niet hinderen en niet beschadigd en omver gestoten kunnen 

worden. De eventueel buiten geplaatste toestellen worden tegen alle weersomstandigheden beschut. 

 
Artikel 48: 

Brandmelding 

Elk toestel dat de verbinding tot stand kan brengen mits menselijke interventie, is voorzien van een bericht 

over zijn bestemming en gebruiksaanwijzing. 

Gaat het om een telefoontoestel, dan vermeldt dit bericht het te vormen oproepnummer om de territoriaal 

bevoegde brandweerdienst te verwittigen, behalve wanneer de verbinding rechtstreeks of automatisch 

geschiedt. In dit laatste geval, en afgezien van wat voorafgaat, moet de melding van ontdekking of detectie 

van brand terstond aan de brandweerdiensten bevestigd kunnen worden door middel van een 

telefoontoestel. 

 
Artikel 49: Alarm 

De alarmseinen of -berichten kunnen door alle betrokken personen opgevangen worden en mogen niet met 

elkaar noch met andere seinen verward kunnen worden. 
In de inrichtingen van de categorie 3 veroorzaakt de inwerkingtreding van het alarm de 

achtereenvolgende terugkeer van de liftkooien van de niet prioritaire liften naar het evacuatieniveau en het 

stopzetten op dat niveau. 

 
Artikel 50: 

Algemene automatische brandmeldinstallatie 

Wanneer het onderhavig reglement de automatische brandmeldinstallatie eist, bestaat deze uit een aantal 

branddetectoren en een centrale. De detectoren worden geplaatst in de kamers, de evacuatieruimten, 

de technische lokalen, de burelen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keukens en de 

bergplaatsen die deel uitmaken van de hotelinrichting. 

De detectoren worden aangepast aan het brandrisico. Kamers en evacuatiewegen moeten beveiligd worden 

door rookdetectoren. 

De centrale is aangepast aan de detectoren en minimaal uitgerust met: 

1. een optisch signaal dat de inbedrijfstelling van de installatie aanduidt; 

2. een akoestisch waarschuwingssignaal; 

3. een optisch waarschuwingssignaal, dat toelaat de plaats waar de brand ontstaan is, te 

lokaliseren. Dit lokaliseren moet ten minste mogelijk zijn per verdieping; 

4. 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. 

 
BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 
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Artikel 51: Algemeen 

De blusinrichtingen bestaan uit al dan niet automatische toestellen of installaties. 

De snelblussers en muurhaspels dienen voor de eerste interventie, dit wil zeggen dat zij hoofdzakelijk bestemd zijn 

om gebruikt te worden door het personeel en de bewoners. 

 
Artikel 52: 

De blustoestellen en muurhaspels 

Voldoen aan de Belgische normen. Het "BENOR" merk waarborgt deze overeenstemming. 

 
Artikel 53: 

De bluswaterbevoorrading 

Dient voldoende te zijn en wordt vastgesteld in overleg met de bevoegde brandweerdienst. 

 
HOOFDSTUK IX: ONDERHOUD EN CONTROLE 

 
Artikel 54: Algemeen 

De technische uitvoering van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De uitbater laat op zijn 

verantwoordelijkheid periodiek deze uitrusting door bevoegde personen controleren. 

De uitbater zorgt ervoor dat de nodige keuringen, onderzoekingen en controles uitgevoerd worden. 

De data van de controles en de vaststellingen die tijdens deze controles werden gedaan, evenals de 

instructies voor het personeel, worden in een notitieboekje ingeschreven; dit wordt ter beschikking 

gehouden van de burgemeester of zijn afgevaardigde. 

 
PERIODIEKE CONTROLES 

 
Artikel 55: 

Liften en goederenliften 

Liften en goederenliften worden gekeurd en onderzocht zoals voorgeschreven in titel 2, hoofdstuk 1, afdeling 

II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). 

 
Artikel 56: 

Elektrische installaties voor drijfkrachtverlichting, signalisatie en veiligheidsverlichting 

De elektrische installaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie beantwoorden al naar gelang het geval 

aan de voorschriften van afdeling 1, hoofdstuk 1 van titel III van het Algemeen Reglement op de Elektrische 

Installatie (AREI), of aan de voorschriften van het Technisch Reglement (5TR) zoals aangenomen door het 

Belgisch Elektro-Technisch Comité (BEC). 

 
Artikel 57: 

Installaties voor verwarming of klimaatregeling 

Onverminderd de bepalingen van het K.B. van 6.1.1978 tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het 

verwarmen van gebouwen met vaste en vloeibare brandstoffen, worden eens per jaar de installaties 

voor centrale verwarming en centrale klimaatregeling nagezien door een bevoegd technicus. 

 

De afvoerkanalen voor rook- en verbrandingsgassen worden steeds in goede staat gehouden. 

 
Artikel 58: 

Installaties gevoed met brandbaar gas 

Onverminderd de bepalingen van het K.B. van 21 oktober 1968 betreffende de opslagplaatsen voor 

vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders, 

worden deze onderzocht, voor de inbedrijfstelling van een nieuwe of gedeeltelijk vernieuwde 

installatie, volgens de voorschriften van de Belgische normen en de regels van goede praktijk. 
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Voormelde onderzoekingen worden uitgevoerd door een daartoe uitgerust organisme of door de 

gasleverancier. De uitslagen ervan worden in een proces-verbaal opgetekend. 

De nieuw geplaatste gebruikstoestellen worden voor hun ingebruikname getest door een bevoegd 

installateur, die de goede werking ervan nagaat. 

 
Artikel 59: Melding en 

alarm 

Jaarlijks worden de elektrische meldings- en alarminstallaties, andere dan de gewone telefoonlijnen 

nagezien door een bevoegd organisme. 

 
Artikel 60: 

Algemene automatische brandmeldinstallaties 

Deze installatie wordt jaarlijks nagezien en onderhouden door een bevoegd organisme of 

installateur. 

 
Artikel 61: 

Brandbestrijdingstoestellen 

De uitbater draagt er zorg voor dat de brandbestrijdingstoestellen jaarlijks nagezien en onderhouden 

worden. 

 
Artikel 62: 

Filters en kokers van dampkappen 

De uitbater draagt er zorg voor dat de filters en kokers van de dampkappen periodiek onderhouden worden. 

 
Artikel 63: 

Deuren en verluchtingsopeningen 

De uitbater draagt er zorg voor dat de deuren, luiken en ventilatieopeningen voorgeschreven in 

onderhavig reglement jaarlijks nagezien en onderhouden worden. 

 
HOOFDSTUK X: UITBATINGSVOORSCHRIFTEN 

 
Artikel 64: Algemeen 

Buiten hetgeen voorgeschreven is door onderhavige reglementering, neemt de uitbater alle nodige 

maatregelen om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, ontploffing en paniek. 

 
Artikel 65: Deuren 

De uitbater waakt over de goede werking van de zelfsluitende deuren en de bij brand zelfsluitende deuren. 

 

Artikel 66: 

Kooktoestellen en maaltijdverwarmers 

Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd en geïsoleerd van alle ontvlambare materialen. 

 
Artikel 67: 

Voorlichting van het personeel en de gasten inzake brandpreventie. 

De verantwoordelijke van de inrichting moet op de hoogte zijn van: 

1. de detectie, de melding, de waarschuwing en het alarm; 

2. de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren; 

3. het bestaan van de brandbestrijdingsmiddelen. 

Een inlichtingsnota, bestemd voor de gasten, moet de nodige aanbevelingen inzake brandpreventie bevatten. 

 
Artikel 68: 
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Gasinstallaties 

De onontbeerlijke voorzorgen zijn genomen om gaslekken te voorkomen. Verplaatsbare recipiënten voor 

vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn verboden in het gebouw. 

 
Artikel 69: 

Opslagplaatsen voor brandstoffen 

Opslagplaatsen van vloeibare brandstoffen of van vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet 

toegankelijk voor de gasten. 

 
Artikel 70: Allerlei 

De uitbater zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de technische lokalen en 

doorgangen. Dat verbod wordt op alle nuttige plaatsen aangeduid. De toegang tot de 

ondergrondse parkeergarages is verboden voor voertuigen uitgerust met een L.P.G.-installatie. Dat verbod 

wordt aan de ingang van de parkeergarage aangeduid. 

 
Artikel 71: 

Veiligheidsrichtlijnen en plannen 

In de ingang moet een plan van de inrichting aanwezig zijn, bedoeld om de hulpdiensten in te lichten, dat de 

plaats aanduidt van: 

1. de trappen en de evacuatiewegen; 

2. de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen; 

3. in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem; 

4. de stookplaatsen; 

5. in voorkomend geval, de ligging van de installaties en lokalen die een bijzonder risico 

inhouden. 

Op elke bouwlaag wordt een vereenvoudigd oriëntatieplan nabij de toegang aangebracht. In elke kamer 

moet duidelijk worden aangegeven hoe te handelen in geval van brand. Deze instructies zijn opgesteld in 

het Nederlands, alsook in de taal van de logeergast. (zie bijlage 1). 

 
AFDELING III: OVERGANGS-, OPHEFFINGSBEPALINGEN 

 
Artikel 72: 

De bestaande woongelegenheden tot verstrekking van onderdak en studentenhuizen moeten, 30 dagen na 

bekendmaking van deze verordening, voldoen aan de bepalingen ervan, met uitzondering van II. 
BRANDBEVEILIGINGSVOORSCHRIFTEN, omvattende de artikelen 17 tot en met 71, die, ten titel van afwijking, van 

toepassing worden één jaar na de bekendmaking van deze verordening. 
De nog te openen woongelegenheden tot verstrekking van onderdak en studentenhuizen dienen aan al de 

bepalingen van de nieuwe verordening te voldoen. 

 
Artikel 73: 

Onder bestaande woongelegenheden tot verstrekking van onderdak en studentenhuizen worden verstaan: 

1. de woongelegenheden tot verstrekking van onderdak die een vergunning hebben; 

2. de studentenhuizen die als dusdanig worden uitgebaat, op het ogenblik van het van kracht worden 

van deze verordening. 

Dienen voor de toepassing van onderhavige verordening beschouwd als "nog te openen 

woongelegenheid tot verstrekking van onderdak of studentenhuis" elk nieuw studentenhuis en elke nieuwe 

woongelegenheid tot verstrekking van onderdak, alsook elk bestaand studentenhuis of elke bestaande 

woongelegenheid tot verstrekking van onderdak, die wordt overgenomen door een andere uitbater of 

die, hoe dan ook, van eigenaar verandert. 
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AFDELING IV: SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 74: 

Onverminderd de bepalingen van de verordening, blijven de voorschriften vervat in de 

desbetreffende wetten, besluiten en decreten van toepassing. 
Artikel 75: 

De burgemeester kan bij wijze van uitzondering, na advies van de gemeentelijke commissie 

"Woongelegenheden tot verstrekken van onderdak en studentenhuizen", gemotiveerde afwijkingen op deze 

verordening toestaan. 

Hij kan, onder dezelfde voorwaarden, bijkomende maatregelen voorschrijven. 

Van de afwijkingen of bijkomende maatregelen wordt melding gemaakt in de vergunning. 

 
Artikel 76: 

De logementen en studentenhuizen die niet beantwoorden aan de bepalingen van deze verordening, worden 

bij besluit van de burgemeester gesloten, na advies van de gemeentelijke commissie 

"Woongelegenheden tot verstrekken van onderdak en studentenhuizen". 

 
Artikel 77: 

De tekst van deze verordening moet door de uitbater of zijn verantwoordelijke aangeplakt worden op een 

goed zichtbare plaats in de gangen of plaatsen die toegang geven tot de door de logeergasten gebruikte 

vertrekken. 

 
Artikel 78: 

De burgemeester, de commissie, de politiediensten en de gemeentelijke brandweer houden toezicht en 

controle op de uitvoering van de bepalingen van deze verordening. 
De overtredingen van bovenstaande bepalingen worden gestraft met politiestraffen, voor zover bij 

wetten, decreten, algemene of provinciale reglementen en verordeningen geen andere straffen bepaald 

zijn. 
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BIJLAGE 1 

 
RICHTLIJNEN VOOR DE VERBLIJVENDEN 

1. Rook niet in bed en gooi geen sigarettenpeukjes in de papier- of afvalbak of uit het raam. 

2. Raak niet aan de elektrische installaties om ze te wijzigen of aan te passen, zonder 

uitdrukkelijke toelating van de uitbater. 

3. Gebruik geen voorwerpen of vloeistoffen die een brandgevaar of een ontploffingsgevaar 

inhouden. 

4. In de kamers is het verboden te koken op toestellen, vreemd aan de inrichting. 

 
5. Droog geen was op de verwarmingstoestellen. 

6. Gebruik nooit kaarsen of dergelijke als hulpverlichting of feestverlichting. 

7. Verken de evacuatiewegen in de nabijheid van uw kamer. 

8. Maak geen ongepast gebruik (misbruik) van de brandbestrijdingsmiddelen. 

 
WAT TE DOEN BIJ BRAND 

1. Bij het uitbreken van brand wordt u met behulp van een speciale installatie gewaarschuwd. 

2. Wanneer u zelf brand of rookontwikkeling opmerkt, waarschuw onmiddellijk de uitbater of zijn 

plaatsvervanger; alarmeer de andere verblijvenden. 

3. Verlaat meteen uw kamer, doe de deur dicht en begeef u via de kortste weg naar de uitgang of 

nooduitgang. 

4. Telefoneer nummer 100 (Brandweer) en meld de juiste plaats en aard van het onheil. 

5. Volg de aanwijzingen van de uitbater of het personeel. 

6. Indien mogelijk, blus de brand met de aanwezige blusmiddelen. 

7. Om de ademhalingswegen te beschermen, raden wij u aan om een natte doek voor uw neus en mond te 

houden. De meest frisse lucht bevindt zich tegen de grond en de rook hangt in de bovenste deel van 

de vluchtwegen. 

8. Maak geen gebruik van liften, die kunnen geblokkeerd geraken in geval van brand. 

9. Vermijd de gangen waar veel rook is en begeef u onmiddellijk naar de uitgang of de 

nooduitgang. 
10. Verzamel u voor het gebouw. 
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3.Politiereglement op tijdelijke verblijfsaccommodatie in het kader van 
seizoenarbeid4 
 

 

AFDELING I: TOEPASSINGSGEBIED - VERGUNNING - INSCHRIJVING - ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

 
HOODSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED 

 
Artikel 1: 

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de installaties - zowel tijdelijke constructies als een 

permanent gebouw - die bij gelegenheid worden gebruikt tussen 1 april en 1 november voor huisvesting 

van seizoenarbeiders op of bij een fruitteeltbedrijf waar ze tewerkgesteld worden. Indien voorgaande 

elementen niet vervuld zijn en de accommodatie meer dan 6 maanden per jaar gebruik wordt voor het 

bieden van onderdak, is het politiereglement op woongelegenheid tot het verstrekken van 

onderdak en op de studentenhuizen van kracht. 

 
HOODSTUK II: VERGUNNING 

 
Artikel 2: 

1. Onder uitbater in dit reglement wordt verstaan, iedere fruitteler die verblijfsaccommodatie ter 

beschikking stelt van seizoenarbeiders die hij in zijn bedrijf tewerkstelt. Het verblijf in zulke 

inrichting kan in geen geval aanleiding geven tot domiciliëring op dit adres. 
2. Iedere uitbater van een inrichting zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening, dient 

voorafgaand aan de ingebruikneming van zijn voorziening, in het bezit te zijn van een 

vergunning die de burgemeester verleent. De burgemeester zal op zijn beurt het advies inwinnen 

van de bevoegde diensten (o.a. brandweer, politie, ...). Deze verordening ontslaat de uitbater niet 

van de wettelijke beschikkingen op het vlak van stedenbouw en de ruimtelijke ordening. De 

inrichting moet dus binnen een stedenbouwkundige vergunning gerealiseerd worden. 

3. Bij de aanvraag van de vergunning voor tijdelijke huisvesting dienen volgende documenten 

gevoegd: 

a. een uittreksel uit het kadastraal plan met aanduiding van het perceel of de 

inrichting waarop de aanvraag betrekking heeft; 

b. een beschrijving van de aard van de inrichting met beschrijving van de 

gebouwen en installaties; een nauwkeurige tekening van de op te richten of de 

plaatsen accommodatie, met aanduiding van hoogte, breedte en lengte; de aard 

van de materialen en de afstand t.o.v. de voorliggende weg en aangrenzende 

eigendom; ingevolge het K.B. van 16.12.1971 betreffende werkzaamheden en 

handelingen van geringe omvang; 

c. een inlichtingendossier met alle gegevens betreffende: 

2. het maximum aantal seizoenarbeiders dat van de inrichting gebruik kan 

maken; 

3. het type van sanitair met opgave van het aantal voorzieningen; 

4. de brandbeveiligingsmiddelen; 

5. de elektriciteitsvoorziening; 

d. foto's van het perceel en van de omgeving. 

4. Indien de gegevens die deel uitmaken van de vergunningsaanvraag wijzigen, dient er een nieuwe 

 
4 Politiereglement 2003. 
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vergunning aangevraagd te worden, bestaande uit de documenten zoals omschreven in artikel 2 punt 

3. 

 

De uitbater moet bewijzen dat hij in de tuinbouwsector actief is. 
 

HOOFDSTUK III: INSCHRIJVINGEN 

 
Artikel 3: 

De uitbater draagt er zorg voor dat elke persoon van vreemde nationaliteit die van zijn inrichting gebruik 

maakt zich binnen de 5 werkdagen na aankomst aanmeldt bij het gemeentebestuur: 

1. met een geldig identiteitsbewijs; 

2. met een tewerkstellingsattest (bijlage 19 bis) om de aanwezigheid als seizoenarbeider te 

signaleren, zodat bijlage 22 verstrekt kan worden (daarvoor dienen 3 pasfoto's meegebracht te 

worden). 

De uitbater bezorgt het Gemeentebestuur - binnen de 5 werkdagen na elke wijziging van 

verblijvenden in zijn accommodatie een lijst van al de personen die van zijn inrichting gebruik maken, met 

aanduiding van de periode dat elk van hen vermoedelijk zal verblijven. 

 
HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

 
Artikel 4: 

De uitbater staat in voor drinkwater en zorgt ervoor dat dit in voldoende mate wordt aangevoerd. 

 
Artikel 5: 

Er wordt een regelmatige en voldoende afvoer van afval allerhande georganiseerd. De uitbater dient de 

gebouwen uit te rusten met afvalemmers met deksel. De uitbater dient een voldoende ruime en gesloten 

container te plaatsen voor de verzameling van het dagelijks huisvuil. 

 
Artikel 6: 

De uitbater dient een verzekering af te sluiten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle 

schade aan derden berokkend door hemzelf of door zijn aangestelden. 

 
AFDELING II: SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR INRICHTINGEN BESTEMD VOOR TIJDELIJKE 

HUISVESTING VAN SEIZOENARBEIDERS 

 
Artikel 7: 

Verwarmingstoestellen en kooktoestellen 

De verwarmingstoestellen moeten beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande 

reglementeringen en normen. Ze moeten geplaatst worden volgens de regels van goed vakmanschap en 

steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren, zodat ze voldoende veiligheid verzekeren. 

Houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn binnen de gebouwen of de wooncontainers niet 

toegelaten. De flessen worden zodanig opgesteld dat ze stabiel staan, beschermd zijn tegen 

zonnestraling, en niet bereikbaar zijn voor onbevoegden. 

 
Artikel 8: Slaapruimten 

De slaapruimten mogen niet gelegen zijn in kelderverdiepingen. De slaapruimte voldoet aan de 

onderstaande eisen: 

1. elke slaapruimte heeft een minimaal volume van 4m2 per persoon en een minimum oppervlakte van 4 

m2per persoon; 

2. de evacuatieweg heeft een minimumbreedte van 0,8 m; 
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3. de tussenruimte tussen twee stapelbedden moet minimum 0,8 m bedragen; 
 

het is verboden te roken op de slaapzalen. Het verbod wordt kenbaar gemaakt door het overeenkomstig 

pictogram met vermelding "verboden te roken". 

 

Artikel 9: Sanitair 

De uitbater zorgt ervoor dat er minstens 1 overdekt en degelijk verlucht toilet beschikbaar is. De wasplaats 

is overdekt, voldoende ruim, degelijk, hygiënisch en voorzien van stromend water en degelijke afvoer. 

(cfr. de artikels 8 en 9 van de bestaande verordening op woongelegenheden tot het verstrekken van 

onderdak). 

 
Artikel 10: 

Brandveiligheid 

Elke vergunning is onderworpen aan het advies van de Brandweer (artikels 17 tot 53 en art. 56 van de 

brandweervoorschriften). 

 
Artikel 11: 

Medische voorzieningen 

De uitbater zorgt ervoor dat een EHBO-kist aanwezig is, uitgerust met de noodzakelijke 

eerstehulpmiddelen. 

 
AFDELING III: AFWIJKINGEN EN STRAFBEPALING 

 
Artikel 12: 

De burgemeester kan, na raadpleging van de bevoegde diensten, afwijkingen toestaan op onderhavig 

politiereglement. Hij kan onder dezelfde voorwaarden bijkomende maatregelen uitschrijven. 

Hij kan eveneens, onder dezelfde voorwaarden, de sluiting van de instelling bevelen. 

 
Artikel 13: 

De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politiediensten en de bevoegde brandweerdienst houden toezicht 

en controle op de uitvoering van dit reglement. De overtredingen van bovenstaande bepalingen worden 

bestraft met politiestraffen, voor zover bij wetten en decreten, algemene of provinciale reglementen en 

verordeningen die op dit stuk bestaan, geen andere straffen bepaald zijn. 
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4.Politiereglement betreffende de brandveiligheid in voor het publiek toegankelijke 
gebouwen en lokalen en inzake brandbestrijding in het algemeen5 
 

 

 

AFDELING I: BRANDVEILIGHEID IN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE GEBOUWEN EN LOKALEN 
 

Artikel 1: 

In de hiernavolgende tekst wordt verstaan onder: 

1. "reactie bij brand van bouwmaterialen": deze bepaald in de terminologie van de norm NBN 713- 010 

inzake brandbeveiliging voor hoge gebouwen; 

2. "weerstand tegen brand van bouwelementen": deze zijn bepaald in de norm NBN 713-020; 

3. "muurvaste bekleding": bekledingen die zodanig zijn aangebracht dat ze niet gemakkelijk te 

verwijderen zijn; 

4. "evacuatieweg": een binnen in het gebouw gelegen weg met een maximum helling van 10%, die 

toegang geeft tot de trappenhuizen, de buitenterrassen en de uitgangen; 

5. "wand": een bouwelement, al dan niet verticaal, dat een ruimte begrenst. 

 
HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED 

 
Artikel 2: 

Deze afdeling is van toepassing op alle gebouwen, lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen 

betaling of op vertoon van een lidmaatschapskaart toegang heeft en waar 50 personen of meer kunnen 

aanwezig zijn. 
Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "instelling". 

 
HOOFDSTUK II: TOEGELATEN AANWEZIGEN 

 
Artikel 3: 

1. In handelsinrichtingen, die niet opgenomen zijn in de lijst van de gevaarlijke, ongezonde of 

hinderlijke inrichtingen, wordt het maximum toegelaten aanwezigen als volgt bepaald: 

a. ondergrondse verdiepingen: één persoon per 6 m2 totale oppervlakte. 

b. gelijkvloerse verdiepingen: één persoon per 3 m2 totale oppervlakte. 

c. bovenverdiepingen: één persoon per 4 m2 totale oppervlakte. 

In zalen waar vaste zetels zijn aangebracht, is het maximum aantal aanwezigen gelijk aan het aantal 

zitplaatsen. 

In de andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek, zoals cafés, restaurants, bars, 

dansgelegenheden, verbruikssalons, vergaderzalen, conferentiezalen, feestzalen, gebouwen voor eredienst 

en soortgelijke instellingen, wordt het maximum toegelaten aanwezigen bepaald op één persoon per 

vierkante meter totale oppervlakte van de instelling. 

2. Aan de ingang van cafés, bars, restaurants, dansgelegenheden, verbruikssalons, vergaderzalen, 

conferentiezalen en feestzalen moet duidelijk vermeld worden, hoeveel personen maximaal toegelaten 

zijn. In inrichtingen die afzonderlijk voor het publiek toegankelijke lokalen bevatten moet deze vermelding bij 

die afzonderlijke toegangen aangebracht worden. Deze verplichting geldt ook voor tijdelijke feestzalen of 

vergaderruimtes van welke aard ook. 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de wijze waarop deze informatie moet 

bekendgemaakt worden aan de ingang. 

 
5 Politiereglement 2003. 
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HOOFDSTUK III: TOEGANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN 

 
Artikel 4: 

De instelling moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen. De toegangsweg(en) nabij de 

instelling verto(ont)(nen) zodanige kenmerken dat de opstelling en de bediening van het materieel voor de 

brandbestrijding en de redding gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden. 

 
HOOFDSTUK IV: WEERSTAND TEGEN BRAND VAN BOUWELEMENTEN EN REACTIE BIJ BRAND VAN 

BOUWMATERIALEN 

 
Artikel 5: 

Alle deuren met een weerstand tegen brand zijn zelfsluitend. Zij mogen niet van een toestel voorzien zijn, dat 

het mogelijk maakt ze in geopende stand te houden. Zij moeten kunnen geopend worden met een normale 

krachtinspanning. 

 
Artikel 6: 

Een weerstand tegen brand van ten minste 1 uur is vereist voor de wanden van de stooklokalen en van de 

brandstofopslagplaatsen, voor zover ze ondergebracht zijn in het gebouw. 

 
Artikel 7: 

Een weerstand tegen brand van ten minste 1/2 uur is vereist voor de volgende bouwelementen: 

1. dragende elementen van het gebouw, zoals de dragende muren, kolommen en balken; 

2. de wanden en de deuren die de instelling scheiden van de rest van het gebouw; 

3. de wanden en toegangsdeuren van de trappenhuizen indien de voor het publiek 

toegankelijke lokalen zich uitstrekken over meer dan twee bouwlagen (drie indien een 

kelderverdieping is inbegrepen); 

4. wanden en bijhorigheden van kokers, zoals deze voor leidingen en huisvuil, met uitzondering van 

verluchtings- en verwarmingskanalen; 

5. de deuren van de stooklokalen en de brandstofopslagplaatsen, buitendeuren uitgezonderd. 

 
Artikel 8: 

1. Valse plafonds 

a. De valse plafonds voor de instelling zijn moeilijk ontvlambaar of hebben een 

oppervlak met gemiddelde vlamvoortplantingssnelheid. 

b. De valse plafonds in de evacuatiewegen zijn niet ontvlambaar of hebben een 

oppervlak met een trage vlamvoortplantingssnelheid. 

c. De ophangingelementen zijn onbrandbaar. 

d. Muurvaste bekledingsmaterialen - bekleding van vaste zitplaatsen 

e. De muurvaste bekledingen van de wanden van de instelling, ongeacht of deze worden 

gebruikt voor thermische isolatie, geluidsisolatie, versiering of enig ander doel, evenals de 

bekleding van de vaste zitplaatsen zijn moeilijk ontvlambaar of hebben een oppervlak 

met een gemiddelde vlamvoortplantingssnelheid. 

f. De muurvaste bekledingen van de wanden van evacuatiewegen, ongeacht of deze worden 

gebruikt voor thermische isolatie, geluidsisolatie, versiering of enig ander doel, zijn niet 

ontvlambaar of hebben een oppervlak met trage vlamvoortplantingssnelheid. 

g. Voor versieringen en bekledingen zijn gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, 

stro, karton, boomschors alsmede brandbare textielstoffen en plastiek niet toegelaten. 

h. De bekledingen zijn zo aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat dat afval zich achter 

de bekledingen kan ophopen. 
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Artikel 9: 

De exploitant zal ten allen tijde toegang tot de inrichtingen verlenen aan de burgemeester en de 

bevoegde ambtenaren. Op hun aanvraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat aan de 

voorschriften van de artikelen 6, 7 en 8 is voldaan wat betreft het gedrag van materialen en 

bouwelementen bij brand. 

Indien hij dat bewijs niet kan leveren is hij verplicht een door hem ondertekende beschrijving te geven van 

de samenstelling van materialen en bouwelementen, waarvoor het vereiste bewijs ontbreekt. 

 
HOOFDSTUK V: VENTILATIE EN ROOKAFVOER 

 
Artikel 10: 

Een aangepast, natuurlijk of mechanisch ventilatiesysteem waarborgt een behoorlijke verluchting in de 

instelling. De luchtafvoerkanalen zijn uit niet-brandbare materialen samengesteld. 

 
Artikel 11: 

De nodige schikkingen worden genomen opdat de rook zo snel mogelijk uit de instelling verdwijnt. De 

burgemeester kan, in voorkomend geval, een rookventilatie doen installeren. 

 
HOOFDSTUK VI: UITGANGEN EN ONTRUIMINGEN 

 
Artikel 12: Algemeen 

Alle deuren die gelegen zijn in de evacuatiewegen kunnen gemakkelijk geopend worden en draaien in de 

richting van de uitgang. 

De deuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven mogen niet buiten de rooilijn komen. 

Indien deze deuren noodzakelijkerwijze naar binnen draaien, dienen zij te kunnen openslaan tegen een vast 

gedeelte van het gebouw en er stevig aan bevestigd worden. Gedurende de openingsuren zijn deze deuren 

in geopende stand vastgezet. 
Draaideuren en draaipaaltjes zijn in de evacuatiewegen en de uitgangen verboden. 

 
Artikel 13: Aantal 

uitgangen 

Instellingen of gedeelten van instellingen waar meer dan honderd personen aanwezig mogen zijn, moeten 

over ten minste twee gescheiden uitgangen beschikken. 

Drie gescheiden uitgangen zijn vereist voor instellingen met een capaciteit van vijfhonderd personen. 

Deze tweede en/of derde uitgang mag als "nooduitgang" worden aangeduid. 

Voor instellingen die maar over één uitgang dienen te beschikken, mag geen enkel punt van deze instelling 

verder dan 25 meter van de uitgang zijn gelegen. Indien hieraan niet kan worden voldaan moet er een 

tweede uitgang zijn. 

 
Artikel 14: Breedte 

uitgangen 

De uitgangswegen en -deuren hebben in totaal een vrije breedte die ten minste gelijk is, in centimeter, 

aan het maximum aantal in de instellingen toegelaten personen, bepaald overeenkomstig artikel 3 

§1. 

De nuttige breedte van de uitgangen en de evacuatiewegen, is gelijk aan ten minste 0,8 meter en is vrij van 

elke hindernis tot op een hoogte van ten minste 2 meter. 

De evacuatiewegen worden steeds volledig vrij gehouden. 

 
Artikel 15: 

Aantal trappen 
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Wanneer de instelling in bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen 

bevat worden deze door vaste trappen bediend, zelfs wanneer er andere toegangsmiddelen zoals liften 

aanwezig zijn. Verdiepingen waar honderd of meer personen mogen verblijven beschikken over ten 

minste twee afzonderlijke trappen. 

Verdiepingen waar vijfhonderd of meer personen mogen verblijven beschikken over ten minste drie afzonderlijke 

trappen. 

Roltrappen, evenals hellende vlakken met een helling van méér dan 10% komen niet in aanmerking om aan 

de eisen van dit artikel te voldoen. 

 

Artikel 16: 

Voorschriften voor de trappen 

Trappen in de evacuatiewegen zijn recht, zonder draaiende delen. De bordessen zijn ten minste even breed 

als de trappen en zijn tenminste 1 meter lang. 
De treden zijn ten minste 0,23 meter breed en ten hoogste 0,18 meter hoog. Geen enkele trede mag 

méér dan 0,05 meter over het stootbord uitsteken. 

De nuttige breedte van de trappen en trapbordessen bedraagt ten minste 0,80 meter en is vrij tot op een 

hoogte van ten minste 2 meter. 

Elke trap is voorzien van ten minste één stevig vastgehechte doorlopende leuning of handgreep. 

Trappen met een breedte van 1,20 meter en meer zijn aan weerszijden van een stevig vastgehechte leuning 

voorzien. 

Trappen welke breder zijn dan 2,40 meter zijn bovendien door één of meer leuningen in 

verschillende delen verdeeld, zodat de breedte van elk van deze delen 1,20 meter niet overtreft en 

minimum 0,80 meter bedraagt. 

De trappen hebben in totaal ten minste een vrije breedte die, in centimeter, gelijk is aan het aantal personen 

die ze moeten gebruiken om de inrichting te verlaten, vermenigvuldigd met 1,25 voor dalende en met 2 

voor stijgende trappen. 

Roltrappen kunnen aan ieder uiteinde worden stilgelegd. 

 
Artikel 17: Deuren 

De vleugels van glazen deuren dragen een merkteken dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun 

aanwezigheid. 

Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, is 

uitgerust met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de 

energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt. 

Automatische deuren (schuifdeuren) zijn slechts toegelaten voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten 

uitgeven; deze deuren komen niet in aanmerking voor het berekenen van de uitgangsbreedte. Deze bepaling 

geldt niet voor branddeuren en liftdeuren. 

 
Artikel 18: Aanduiding 

uitgangen 

Alle uitgangen dienen ten allen tijde aangeduid te zijn met de aanduiding "uitgang" of 

"nooduitgang", naargelang het geval. Deze aanduidingen zijn boven de uitgang aangebracht in groene 

letters op witte achtergrond of omgekeerd; de hoogte van de letters bedraagt ten minste 115 mm. 

De richting van de wegen en trappen die naar de uitgangen leiden wordt, zo de schikking van de plaatsen dit 

vereist, op opvallende wijze aangegeven door pijlstrepen, vergezeld van het woord "uitgang" of 

"nooduitgang", naargelang het geval, in wit op groene achtergrond of omgekeerd. Deze opschriften en 

aanduidingen zijn zodanig aangebracht, dat zij in alle omstandigheden goed zichtbaar en leesbaar zijn. 

HOOFDSTUK VII: VERLICHTING 

 
Artikel 19: 
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De lokalen zijn behoorlijk verlicht. Alleen elektrische verlichting is toegelaten. 

 
Artikel 20: 

De instelling is voorzien van een degelijke veiligheidsverlichting, welke een voldoende lichtsterkte heeft om 

veilig het gebouw te verlaten. De veiligheidsverlichting treedt automatisch in werking binnen de 30 

seconden na het uitvallen van de gewone verlichting. Ze blijft minstens 1 uur in werking. 

 
HOOFDSTUK VIII: VERWARMING 

 
Artikel 21: 

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden om 

oververhittingen, ontploffingen en brand te vermijden. 

 
Artikel 22: 

Het gebruik van open vuren en verplaatsbare verwarmingstoestellen is verboden. Open haarden al dan niet 

beschermd met roosters, kappen of andere afscheidingen naar voor toe, worden eveneens beschouwd als 

open vuren. 

 
Artikel 23: 

De verwarmingsinstallatie en de niet-ingegraven brandstofopslagplaatsen zijn elk in afzonderlijke, 

uitsluitend daartoe bestemde geventileerde lokalen geïnstalleerd, die niet rechtstreeks uitgeven in de 

instelling, met uitzondering van de toiletten. De brandstoftoevoerleidingen zijn in metaal en zijn stevig 

bevestigd. 

Op deze leidingen wordt tussen de brandstofopslagplaatsen en verwarmingsketel, ten minste één 

afsluitkraan geplaatst op een gemakkelijk bereikbare plaats, buiten het stooklokaal gelegen. De nodige 

schikkingen worden genomen om ieder gevaar voor hevelwerking bij leidingbreuk te voorkomen. 

 
Artikel 24: 

De verwarmingsinstallatie met warme lucht voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1. temperatuur van de lucht mag op de verdelingspunten 80°C niet overschrijden; 

2. de aanvoerkanalen van warme lucht zijn uit onbrandbare materialen vervaardigd; 

3. de te verwarmen lucht mag niet opgezogen worden in deze stooklokalen, noch in zijn 

aanhorigheden; 

4. de openingen voor het aanzuigen of voor het terug aanzuigen zijn voorzien van doeltreffende 

stoffilters die geen brandbare dampen kunnen vrijmaken; 

5. wanneer de lucht rechtstreeks in de generator wordt verwarmd, is de druk van de warme lucht in de 

generator altijd hoger dan deze van de gassen die doorheen de vuurhaard trekken; 

6. in de lokalen met warme lucht verwarmd, door een generator met rechtstreekse 

warmtewisseling, is een inrichting aangebracht welke de ventilator en de generator stilleggen, in geval 

van een abnormale temperatuurstijging van de warme lucht. 

Artikel 25: 

Op de gastoevoerleiding is buiten het gebouw, op een gemakkelijk bereikbare plaats, een 

afsluitkraan geplaatst, duidelijk gesignaleerd met de letter "G". De gasmeter moet in een uitsluitend 

daarvoor dienend en goed geventileerd lokaal worden aangebracht. 

 
HOOFDSTUK IX: BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

 
Artikel 26: 

Voor de beveiliging tegen brand zijn passende brandbestrijdingsmiddelen aangebracht. De aard, het aantal 

en de schikking wordt vastgesteld door de bevoegde brandweerdienst. 
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Artikel 27: 

Het brandbestrijdingsmaterieel is in goede staat van onderhoud, beschermd tegen vorst, doelmatig 

gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig aangebracht. Het kan steeds onmiddellijk in werking 

gebracht worden. 

 
Artikel 28: 

Binnen de lokalen is het gebruik van blustoestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof, of alle andere 

producten waardoor giftige uitwasemingen kunnen ontstaan, verboden. 

 
HOOFDSTUK X: PERIODIEKE CONTROLE 

 
Artikel 29: 

De brandbestrijdingsmiddelen en de verwarmingsinstallatie worden jaarlijks door een bevoegd persoon 

aan een nazicht onderworpen. 

De data van deze onderzoekingen en de vaststellingen die tijdens deze onderzoekingen worden 

gedaan, worden in een register ingeschreven, dat ter beschikking wordt gehouden van de 

burgemeester of zijn afgevaardigde. 

 
Artikel 30: 

De elektrische installatie, de veiligheidsverlichting inbegrepen, wordt om de vijf jaar en bij elke 

belangrijke wijziging onderworpen aan een nazicht door een controleorganisme, erkend door het 

Ministerie van Economische Zaken. 

 
Artikel 31: 

Vooraleer publiek toegelaten wordt in de instelling, controleert de uitbater de veiligheidsverlichting en 

onderzoekt de toestand van de uitgangen. 

 
Artikel 32: 

In verband met een regelmatige controle zal de uitbater van de instelling toegang verlenen aan de 

burgemeester, de plaatselijke politie en de bevoegde brandweerdienst. 

 
HOOFDSTUK XI: BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN 

 
Artikel 33: 

De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico's, verbonden aan het roken, te weren. 

Daarom is het verboden in de instelling te roken of te laten roken, met uitzondering van die instellingen of 

gedeelten ervan, die ontworpen en uitgevoerd zijn als verbruikszaal. Daar worden een voldoende aantal 

veilige asbakken ter beschikking gesteld. 

In dansgelegenheden is het evenwel verboden te roken op de dansvloer. 

 
Artikel 34: 

In de voor het cliënteel toegankelijke gedeelten van de instelling mogen zonder uitdrukkelijke vergunning 

van de burgemeester geen keukens of soortgelijke installaties aangebracht worden. 

 

Artikel 35: 

De instelling is met ten minste één toestel op het openbaar telefoonnet aangesloten. Bij dit 

telefoontoestel zijn de telefoonnummers van de hulpdiensten aangebracht. 
Artikel 36: 

Het personeel is ingelicht over de gevaren die zich bij brand in de instelling kunnen voordoen. Het is goed op 
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de hoogte inzake de te treffen maatregelen, de aanwending van de brandblustoestellen en de ordelijke 

ontruiming van de inrichting. 

 
Artikel 37: 

De artikelen 21 tot 36 zijn van toepassing op de dansgelegenheden die vallen onder de 

bouwverordening op de brandvoorkoming in dansgelegenheden. 

 
HOOFDSTUK XII: AFWIJKINGEN - CONTROLE 

 
Artikel 38: 

De burgemeester kan, na raadpleging van de bevoegde diensten, afwijkingen toestaan op onderhavig 

politiereglement; hij kan onder dezelfde voorwaarden bijkomende maatregelen voorschrijven. 

Hij kan eveneens, in dezelfde voorwaarden, de sluiting van de instelling bevelen. 

 
Artikel 39: 

De burgemeester of zijn afgevaardigde, de politiediensten en de bevoegde brandweerdienst oefenen toezicht en 

controle uit op de uitvoering van de bepalingen van dit reglement. 

 
Artikel 40: 

Wijzigingen of veranderingen van de instelling dienen vooraf ter goedkeuring aan het 

schepencollege, dat het advies inwint van de bevoegde brandweerdienst, te worden voorgelegd. 

 
AFDELING II: WATERVOORRADEN VOOR HET BLUSSEN VAN BRANDEN 

 
Artikel 41: 

Het stationeren van voertuigen of het opslaan van goederen is verboden, ook tijdelijk, wanneer hierdoor 

de toegang tot of het gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden gehinderd of verhinderd 

wordt. 

 
Artikel 42: 

Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens onherkenbaar te maken, te beschadigen, 

onzichtbaar te maken of te laten maken. 

 
Artikel 43: 

De personen die er bij sneeuwval mee belast zijn zonder verwijl voor de door hen gebruikte eigendom 

een doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er eveneens toe gehouden de bereikbaarheid 

van de brandmonden en van de zuigputten te verzekeren. 

 
AFDELING III: ONDERHOUDEN EN VEGEN VAN SCHOORSTENEN EN ROOKKANALEN 

 
Artikel 44: 

De gebruikers van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw, zijn verplicht ervoor te zorgen dat de 

schoorstenen en de rookkanalen die zij gebruiken: 

1. voortdurend in goede staat onderhouden worden; 

2. minstens éénmaal per jaar geveegd worden. 
 

AFDELING IV: VERPLICHTINGEN OPGELEGD IN GEVAL VAN BRAND 
 

Artikel 45: 

Diegenen die een brand opmerken moeten dit onmiddellijk mededelen aan de gemeentelijke 

brandweerdienst of politie. 



66 

 

 
Artikel 46: 

De bewoners van een gebouw of een gedeelte van een gebouw waar brand uitgebroken is moeten 

gehoorzamen aan de bevelen van de leider van de reddingsploeg. 

Diezelfde verplichting geldt voor de bewoners van een gebouw of een gedeelte van gebouw in de 

buurt van de brandhaard. 

 
AFDELING V: BRANDPREVENTIE IN OPENLUCHT 

 
Artikel 47: 

Het afbranden van droge graslanden en haagkanten is verboden op minder dan 100 meter afstand van 

gebouwen, veldgewassen, bossen e.d. 

 
AFDELING VI: STRAFBEPALING 

 
Artikel 48: 

De overtredingen van bovenstaande bepalingen worden bestraft met politiestraffen voor zover bij wetten, 

algemene of provinciale reglementen en verordeningen die op dit stuk bestaan, geen andere straffen 

bepaald zijn. 
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5.Politieverordening inzake brandveiligheidsvoorschriften in horecazaken en gelijkaardige 
inrichtingen6 
 

 

 

 

Hoofdstuk 1: Algemeen 
 

Artikel 1: Doel 

Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken 

en gelijkaardige inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1, definitie, moeten voldoen om: 

• het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; 

• de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 

• preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. 

 
Artikel 2: Terminologie 

 
Artikel  2.1. Definitie 

Horecazaken zijn drank- en eetgelegenheden 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. 

 
Zonder limitatief te zijn wordt hieronder verstaan alle danszalen, herbergen, privé-clubs, thee- en 

koffiehuizen, hotels, restaurants, snackbars, frituren, concertzalen, discotheken, casino’s, 

sportcomplexen, bioscopen, gemeenschapsvoorzieningen en over het algemeen alle 

drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in openlucht gelegen zijn, die al dan niet tegen betaling 

(of op vertoon van een lidkaart) voor publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde 

categorieën van personen beperkt. 

 
Artikel 2.2. 

Voor de terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 van het KB van 07.07.94 en zijn wijzigingen, tot 

vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe 

gebouwen moeten voldoen. 

 
Artikel 2.3. 

Voor de eisen in verband met reactie bij brand wordt verwezen naar bijlage 5 en 5/1 van het KB van 

07.07.94 en zijn wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en 

ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

 
Artikel 2.4. 

Onder netto-vloeroppervlakte van de inrichting wordt verstaan de oppervlakte toeganke-lijk voor het publiek, 

verminderd met de oppervlakte van de tapkasten, podiums, vast meubilair (bijv. buffet), vestiaires en 

sanitair. 

 
Artikel 2.5. 

Onder " inrichtingen die als afhaalinrichting bestemd zijn" wordt verstaan: inrichtingen met maximaal 16 

zitplaatsen die bestemd zijn voor plaatselijke consumptie. 

 

 
6 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 20 februari 2017. 
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Artikel 3: 

Bepaling van het aantal toegelaten personen 

Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria: 

• de netto-vloeroppervlakte van de inrichting 

• het aantal uitgangen 

• de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen 

 
Artikel 3.1. Op basis van de netto-vloeroppervlakte 

Het aantal toegelaten personen bedraagt: 

• voor inrichtingen voorzien van tafels en stoelen (of ander los meubilair) 1,5 personen per m² netto-

vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond; 

• voor inrichtingen zonder tafels of stoelen 3 personen per m² netto –vloeroppervlakte; 

• voor inrichtingen waar de bezoekers uitsluitend gebruik maken van zitplaatsen, zoals 

verbruikszalen en restaurants, is het toegelaten aantal aanwezigen gelijk aan het aantal 

zitplaatsen; 

• voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen minder 

dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 1,5 personen 

per m² voor de totale netto-vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal 

afgerond; 

• voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen meer dan 20m² 

bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 3 personen per m² 

voor het gedeelte zonder tafels en stoelen en 1,5 personen per m² voor het gedeelte met tafels en 

stoelen. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond. 

 
Artikel 3.2. Op basis van het aantal uitgangen 

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig artikel 7.1 en 

12.5 van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen. 

 
Artikel 3.3. Op basis van de nuttige breedte 

De uitgangswegen, uitgangen en deuren moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, 

in centimeters, aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgangen van het gebouw te 

bereiken. 

De trappen moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan dat getal 

vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze ernaar 

opstijgen. 

De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt tenminste 0,8m. De vrije hoogte moet 

minstens 2m bedragen. 

 
Artikel  3.4. Bepaling maximum aantal toegelaten personen 

Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het maximum aantal 

toegelaten personen tot de inrichting. 

Het maximaal aantal toegelaten personen wordt expliciet vermeld in het brandweer-verslag en/of de 

exploitatievergunning. 

 
De exploitant en eventuele organisatoren zullen maatregelen (o.a. beperking aantal 

toegangskaarten, telsysteem, ...) nemen om overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

Het aantal toegelaten personen moet duidelijk vermeld worden in de verhuurcontracten. 

 
Artikel 4: 

Procedure 

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de 
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binneninrichting, bij wijziging van de netto-vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de 

brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd worden bij 

de burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is. 

De aanvraag voor het brandveiligheidsverslag moet minstens 4 weken voor de openingsdatum schriftelijk 

bij de burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is ingediend worden. 

Het openhouden, openen of heropenen van inrichtingen vermeld onder artikel 2 van deze 

reglementering is onderworpen aan een brandweervergunning af te leveren door de burgemeester van de 

stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is, na verslag van de bevoegde brandweerzone. Deze 

toelating is steeds herzienbaar. 

 
Artikel 4.1. 

De brandweervergunning bedoeld in artikel 4 van het politiereglement omtrent de brandveiligheid in 

horecazaken en aanverwante inrichtingen, kan slechts worden verleend indien voldaan wordt aan de 

specifieke normen inzake brandveiligheid zoals bepaald in hogervermeld politiereglement. 

De inachtneming van deze normen wordt vastgesteld door een brandweervergunning waarvan de modellen 

in bijlage 1, 2 en 3 van dit besluit. 

Er bestaan 3 modellen van een brandweervergunning: 

Vergunning A zonder opmerkingen (bijlage 1) vergunning B 

met toegestane afwijkingen (bijlage 2) Vergunning C: 

weigering vergunning (bijlage 3) 

 
De vergunning wordt afgeleverd door de burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen 

is, na verslag van de bevoegde brandweerzone. 

 
Artikel 4.2. 

De inachtneming van de toegestane afwijkingen en de inachtneming van de bepalingen vervat in het 

politiereglement waarvan niet afgeweken wordt, worden vastgesteld door een brandweervergunning 

A2 waarvan het model in bijlage 2 van dit besluit wordt gevoegd. 

Dit wordt afgeleverd door de burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is, na 

verslag van de bevoegde brandweerzone. 

 
Hoofdstuk 2: Inplanting en toegangswegen 

 
Artikel 5: 

De toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer volgens de leidraad 

van de basisnormen. 

 
Artikel 6: 

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. 

 
Hoofdstuk 3: Compartimentering en evacuatie 

 
Artikel 7: Algemeen 

De inrichting vormt minstens één compartiment. 
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kan door de brandweer het aantal compartimenten 
verhoogd worden. 

 
Artikel 7.1. 

De inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtings- 
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mogelijkheden, ongeacht deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door derden. 

 
Indien deze compartimentering structureel niet kan gerealiseerd worden, kan hiervan worden afgeweken mits 

volgende voorwaarden: 

• overleg met de brandweer; 

• enkel ten behoeve van de uitbater; 

• het een bestaande inrichting betreft; 

• de inrichting voorzien wordt van een algemene en automatische branddetectie-installatie, 

overeenkomstig de norm NBN S21-100 deel 1 en 2; 

• Het akoestische waarschuwingssignaal moet hoorbaar zijn in alle vertrekken van de woon- of 

overnachtingsmogelijkheid. 

 
Artikel 7.2. Winkelcentra 

Inrichtingen die deel uit maken van winkelcentra moeten niet gecompartimenteerd zijn mits ze uitgerust 

zijn met een algemene automatische branddetectie-installatie. Het akoestische waarschuwingssignaal 

moet hoorbaar zijn in de gemeenschappelijke gangen van het winkelcentrum. 

 
Artikel 8: 

Evacuatie van de compartimenten 

 
Artikel 8.1. Aantal uitgangen 

Elk compartiment heeft minimum: 

• één uitgang indien de maximale bezetting minder dan 100 personen bedraagt; 

• twee uitgangen indien de maximale bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 

personen bedraagt; 

• 2 + n uitgangen waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de 

maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen 

bedraagt. 

 
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de maximale bezetting 

en/of de configuratie van de lokalen. 

 
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten. 

 
Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor de 

exploitant mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte. 

 
Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor derden, is 

voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist. 

 
Artikel 8.2. De uitgangen 

De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. 

De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de openbare 

weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het gebouw te kunnen verwijderen. De 

aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen. 

Hoofdstuk 4: Voorschriften voor sommige bouwelementen 

 
Artikel 9: 

Structurele elementen 

De structurele elementen (kolommen, dragende wanden, balken, vloeren,…) van de inrichting dienen een 

brandweerstand te bezitten overeenkomstig onderstaande tabel of zijn gebouwd in metselwerk en beton. 
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Indien de inrichting deel uitmaakt van een groter geheel dienen de structurele elementen van de 

onderliggende bouwlagen eveneens te voldoen aan de gestelde eisen. 

 
 structuur van de inrichting en onderliggende bouwlagen 

aantal bouwlagen 
van het gebouw 

bovengrondse structuur dakstructuur Ondergrondse structuur 
** 

1 n.v.t. n.v.t. R 60 

2/3 R 30 R 30 * R 60 

> 3 R 60 R 30 * R 60 

 
* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een 

bouwelement met een brandwerendheid van EI 30. 

** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 

 
De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de brandweerstand van de structurele elementen. 

 
Artikel 10: 

Plafonds en valse plafonds (bij vernieuwing) 

 
Artikel 10.1. 

In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de verlaagde plafonds EI 30 

(a→b), EI 30 (b→a) of EI 30 (a ↔ b) volgens NBN EN 13501-2 en NBN EN 1364-2 of hebben een stabiliteit 

bij brand van een ½ h volgens NBN 713-020. 

 
Artikel 10.2 

De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle 

verticale wanden waarvoor een brandweerstand vereist is. 

 
Hoofdstuk 5: Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen 

 
Artikel 11: 

Compartimenten 

 
Artikel 11.1. 

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste een brandwerendheid van EI 30. Indien de structurele 

elementen R 60 moeten hebben (cfr. art.9) dan hebben deze wanden EI 60. 

De verbindingsdeuren zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben een brand-weerstand van EI1 30. 

 
Artikel 12: Trappen 

Artikel  12.1. Trappenhuizen 

De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten. 

 
De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens een brandwerendheid van EI 30. Indien de 

structurele elementen R 60 moeten hebben (zie art 9) dan hebben deze wanden een 

brandwerendheid van EI 60. 

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over tenminste 1 m zijdelings afgezet zijn met 

een element E 30. 

 
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. 

 
Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd door een 
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zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met EI130 die opendraait in de vluchtzin. 

Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die 

beantwoordt aan de voorschriften van artikel 12. 

 
Nieuw te bouwen trappen gelegen in een trappenhuis hebben evenals de overlopen R30. 

Bovenaan de trappenhuizen moeten rookluiken met een doorsnede van minimum 1m² aangebracht worden, 

te bedienen van op het gelijkvloers. 

Indien trappenhuizen maximaal twee bovengrondse verdiepingen, met een oppervlakte kleiner dan of gelijk 

aan 300 m², met het evacuatieniveau verbinden, mag de oppervlakte van de verluchtingsopening 

beperkt worden tot 0,5 m². 

 
Artikel  12.2. Trappen 

De trappen van de inrichting hebben de volgende kenmerken: 

1. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner 

dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen; 

2. de aantrede van de treden is in elk punt tenminste 0,20 m; 

3. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen; 

4. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°); 

5. zij zijn van het “rechte" type. Maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze verdreven treden 

hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten, ten minste 24 cm aantrede 

hebben op de looplijn. De minimum aantrede over de gehele trapbreedte bedraagt minstens 

0,20 m; 
6. De treden moeten slipvrij zijn. 

 
Artikel 13: 

Evacuatiewegen en vluchtterrassen 

 
Artikel 13.1. 

De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over de inrichting en moeten een snelle en gemakkelijke 

ontruiming van de personen toelaten. 

 
Artikel 13.2. 

De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens een brandwerendheid van EI 30. Indien de 

structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art 9) dan hebben deze wanden een 

brandwerendheid van EI 60. 

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd zijn van 

beglaasde delen van andere buitenwanden. 
 
Artikel 13.3. 

De deuren in de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren. 

De af te leggen afstand van op elk punt van de inrichting of compartiment tot aan de dichtstbijzijnde uitgang 

bedraagt maximaal 30 m. 

Indien de uitgang uitgeeft op een evacuatieweg bedraagt de maximale af te leggen weg 45 m tot in de open 

lucht of tot het dichtstbijzijnde trappenhuis. 

 
Voor een trap bedraagt de horizontaal afgelegde afstand de te overbruggen verticale hoogte 

vermenigvuldigd met 2,5. 

 
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen. 

 
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kunnen door de brandweer deze 
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maximaal af te leggen afstanden gereduceerd worden. 

Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen EI 

30 hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare 

weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg. 

 
Artikel 13.4. 

De borstweringen aan de overlopen van de trappen en de bordessen moeten minstens 1 m hoog zijn. Bij 

nieuwbouw of vernieuwing moeten de borstweringen 1,10 m hoog zijn. (1,20 m hoog als de valhoogte > 

12 m). 

Er wordt geadviseerd de borstweringen te construeren overeenkomstig NBN B 03-004 voor openbare 

gebouwen. 

 
Artikel 13.5. Draaizin van uitgangsdeuren. 

De deuren die gelegen zijn in de evacuatiewegen kunnen gemakkelijk geopend worden en draaien in de 

richting van de uitgang ofwel in beide richtingen. 

• Voor inrichtingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar binnen 

draaien. 

• Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste 

één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 

• Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide 

richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 

De buitendeuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, mogen niet buiten de rooilijn komen. 

Indien deze deuren noodzakelijkerwijze naar binnen draaien dienen zij te kunnen openslaan tegen een vast 

gedeelte van het gebouw en er stevig aan bevestigd worden. Gedurende de openingsuren zijn deze 

deuren in geopende stand vastgezet. 

 
Schuifdeuren, draaideuren (molen) en draaipaaltjes zijn in de evacuatiewegen en uitgangen 

verboden. 

 
Het gebruik van sleutelkastjes is verboden. 

 
Artikel 13.6. 

Het publiek moet alle uitgangen kunnen gebruiken. 

 
Artikel 13.7. 

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de 

uitgangen en wegen die ernaartoe leiden of de nuttige breedte ervan verminderen. 

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen. 

 
Artikel 13.8. 

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de 

veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten vanuit alle hoeken van 

de inrichting goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten verlicht worden door de normale verlichting 

en door de veiligheidsverlichting. 

 
Artikel 13.9. 

Deuren die niet op een uitgang uitgeven, moeten voorzien worden van een goed leesbaar opschrift ‘geen 

uitgang’ of een gelijkwaardig pictogram. 

 
Hoofdstuk 6: Voorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten 
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Artikel 14: 

Technische lokalen en ruimten 

 
Artikel 14.1. Algemeen 

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt minstens één compartiment. 

 
Artikel 14.2. Stookplaatsen 

De wanden van de stookplaats en de brandstofopslagplaats gelegen in de inrichting of welke deel uitmaken 

van de inrichting moeten een brandweerstand bezitten van één uur (EI 60). De binnentoegangsdeuren 

van de stookplaats en de brandstofopslagplaats moeten een brandweerstand hebben van een half uur (EI1 30) 

en zijn zelfsluitend. 

 
De stookketel van de centrale verwarmingsinstallatie en de niet ingegraven brandstof-opslagplaatsen zijn elk in 

afzonderlijke, uitsluitend daartoe bestemde, goed verluchte lokalen geïnstalleerd. 

 
De brandstofopslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen moeten voorzien zijn van een 

vloeistofdichte inkuiping. 

 
Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht, voor zover de 

verwarmingsinstallaties een gecumuleerd vermogen hebben van minder dan 70 kW. 

Bij vernieuwing van de generatoren, geldt de vrijstelling slechts voor de lokalen 

• waarin enkel generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met 

mechanische trek opgesteld zijn en met een totaal nuttig warmtevermogen kleiner dan 70 kW 

• of deze waarvan het totaal nuttig warmtevermogen van de generatoren opgesteld in het lokaal 

kleiner is dan 30 kW. 

 
Artikel 14.3. Verwarmingsinstallaties 

De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en 

normen. Ze worden geplaatst volgens de code van goed 

vakmanschap en zijn steeds in goede staat van werking en onderhoud, zodat ze een voldoende 

veiligheid verzekeren. 

Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met 

brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw. 

De verwarmingstoestellen, behalve de elektrische toestellen en de luchtdichte gastoestellen met gevelafvoer, 

zijn verbonden met een schoorsteen die de rook afvoert. 

 
Buitenverwarmingstoestellen (o.a. voor terrassen) moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen 

en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking 

voorkomen wordt. 

Deze toestellen moeten vast opgesteld zijn en mogen de ontruiming niet belemmeren. 

 
Artikel 14.4. Gastoevoer 

Wanneer het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit, dan moet 

daarop tenminste één handbediende en gemakkelijk bereikbare afsluitkraan aangebracht zijn. Deze wordt 

voorzien in het gebouw bij het begin van de leiding en is behoorlijk aangeduid. 

De gasmeter wordt in een goed verlucht lokaal geplaatst. De gasleidingen zijn geel gemarkeerd. Butaan- 

en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht. 

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast met eventuele uitzondering van het laatste deel 

van de leiding. Deze leidingen beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en 

normen. 
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Artikel 14.5. Warme luchtverwarming Artikel 

14.5.1. 

Bij warme luchtverwarming moeten de luchtkanalen uit niet-brandbaar materiaal vervaardigd zijn en moet de 

handbediening van de generator buiten de stookplaats aangebracht worden. Deze handbediening 

moet op een centrale plaats gesitueerd zijn. 

 
Artikel 14.5.2. 

In de stookplaatsen met warme-luchtgeneratoren, moeten brandwerende kleppen met EI 60 

geplaatst worden in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats. 

 
Compenserende maatregelen voor bestaande stookplaatsen met warme-luchtgeneratoren zonder 

brandwerende kleppen in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats die aanvaard 

worden: 

• Voor generatoren op gasvormige brandstoffen: het warme-luchtkanaal (vertrek-kanaal) dient 

voorzien te worden van een automatische rookdetectie-installatie die tevens de energietoevoer 

van de brander en de luchtcirculatie automatisch onderbreekt. 

• Voor generatoren op vaste en vloeibare brandstoffen: de brander dient voorzien te worden van een 

vaste automatische blusinstallatie die tevens de energietoevoer van de brander en de luchtcirculatie 

automatisch onderbreekt. 

 
Bij herinrichting van bestaande stookplaatsen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen voor de nieuwe 

stookplaatsen. 

 
Artikel 15: Keukens 

De keukens worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met EI 60. 

Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur of luik 

met EI1 30. Deze deuren draaien open in de vluchtrichting. 

 
De keuken dient niet gecompartimenteerd ten opzichte van het voor publiek toegankelijke gedeelte 

• indien de frituurtoestellen voorzien worden van een vaste automatische blusinstallatie die tevens de 

energietoevoer automatisch onderbreekt. 

 

als de gezamenlijke olie-inhoud van alle frituur- en woktoestellen samen, kleiner is dan 8 l. 

• als de inrichting als afhaalinrichting bestemd is (cfr. art.2.5). 

 
Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle ontvlambare 

materialen. 

 
Hoofdstuk 7: Uitrusting van de gebouwen 

 
Artikel 16: 

Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie 

 
Artikel 16.1. 

Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het 

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 

 
Artikel 16.2. Veiligheidsverlichting 

De evacuatiewegen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keuken en de 

voornaamste stroomborden moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een 

voldoende lichtsterkte heeft om een gebouw veilig te ontruimen; 
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De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de gewone 

verlichting; zij moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 

De veiligheidsverlichting moet minstens een lichtsterkte hebben van 1 lux ter hoogte van de grond in de as 

van de vluchtweg en 5 lux op gevaarlijke plaatsen. 

 
Artikel 17: 

Installaties voor brandbaar gas 

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 

 
Artikel 18: 

Installaties voor melding, waarschuwing en alarmering 

 
Artikel 18.1. 

De oproepnummers van de hulpdiensten dienen ter plaatse uit te hangen. 

 
Artikel 18.2. 

Afhankelijk van de grootte, de bezetting en de configuratie van de inrichting (aantal verdiepingen, meerdere 

lokalen, …) kan door de bevoegde brandweerzone een alarminstallatie en/of een algemene 

automatische branddetectie-installatie opgelegd worden. 

 
Artikel 19: 

Brandbestrijdingsmiddelen 

 
Artikel 19.1. 

De brandweer bepaalt de blusmiddelen in functie van de aard en de omvang van het gevaar. 

 
Artikel 19.2. 

Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand, 

evacuatie en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. 

 
Artikel 19.3. 

Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig 

gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking 
kunnen gesteld worden. 

 
Artikel 20: 

Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, …) 

In functie van de risico’s kan de brandweerzone nog bijkomende eisen opleggen voor andere 

technische installaties. 

 
Hoofdstuk 8: Onderhoud en periodieke controle 

 
Artikel 21: Algemeen 

De technische uitrusting van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De uitbater laat op zijn 

verantwoordelijkheid periodiek de nodige keuringen, onderzoekingen en controles uitvoeren. De data van 

de controles en de vaststellingen die tijdens deze controles werden gedaan, worden in een dossier 

ingeschreven en bijgehouden. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van de burgemeester of 

zijn afgevaardigde (zie artikel 35). 

 
Artikel 22: 

Liften en goederenliften 
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Liften en goederenliften dienen onderhouden en gekeurd te worden volgens de vigerende wetgeving. 

 
Artikel 23: 

Elektrische installatie, veiligheidsverlichting, branddetectie-installatie en alarm 

De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting worden voor de ingebruikname, bij 

veranderingen en om de vijf jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. De 

veiligheidsverlichtingstoestellen moeten jaarlijks gecontroleerd worden op goede werking door een bevoegd 

persoon. 

De algemene automatische brandmeldinstallaties en het alarm worden voor de ingebruik-name, bij 

veranderingen en om de 5 jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. Jaarlijks 

worden deze installaties gekeurd op autonomie en goede werking door een bevoegd technicus. 

 
Artikel 24: 

Installaties voor verwarming en klimaatregeling 

Onverminderd de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.12.2006 betreffende het 

onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak 

van warm verbruikswater, worden jaarlijks de installaties met vaste of vloeibare brandstoffen voor 

centrale verwarming en centrale klimaatregeling nagezien door een bevoegd technicus. 

De afvoerkanalen voor rook- en verbrandingsgassen worden steeds in goede staat gehouden en jaarlijks 

gecontroleerd door een bevoegd technicus of een bevoegd persoon. 

De toestellen op gasvormige brandstoffen worden tweejaarlijks gecontroleerd door een bevoegd technicus. 

 
Artikel 25: 

Installaties gevoed met brandbaar gas 

De dichtheid van de gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en om de vijf jaar gekeurd door 

een externe dienst voor technische controle of een gehabiliteerd persoon. 

Tweejaarlijks wordt de goede werking van de installatie gecontroleerd door een bevoegd technicus. 

 
Artikel 26: 

Brandbestrijdingstoestellen 

De uitbater draagt er zorg voor dat de brandbestrijdingstoestellen jaarlijks nagezien en onderhouden worden 

door een bevoegd persoon. 

 
Artikel 27: 

Filters en kokers van dampkappen 

De uitbater draagt er zorg voor dat de filters en kokers van dampkappen regelmatig nagezien en 

onderhouden worden. 

 
Artikel 28: 

Deuren, verluchtingsopeningen en andere veiligheidsvoor-zieningen 

De uitbater draagt er zorg voor dat de deuren, luiken, verluchtingsopeningen en andere 

veiligheidsvoorzieningen opgenomen in deze verordening jaarlijks nagezien en 

onderhouden worden. 

 
Artikel 29: 

Samenvattende tabel voor periodieke controles en keuringen 

 

VOORWERP Art. UITVOERDER PERIODICITEIT 
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Liften 

 
21 

Conform 

vigerende 

wetgeving 

Conform vigerende 

wetgeving 

Hoogspanning 
 

EDTC Jaarlijks * 

Laagspanning 22 EDTC Vijfjaarlijks * 

Veiligheidsverlichting (lichtsterkte, 

autonomie) 
22 EDTC Vijfjaarlijks * 

Verwarmings- en 

luchtbehandelingstoestellen op 

gas (goede werking) 

 
23 

 
BT 

 

2-jaarlijks 

Gasleidingen en –toestellen, vaste 

lpg-tanks 

 
Onderhoud 

 

24 

EDTC of BT 
 
 

BT 

Vijfjaarlijkse 

dichtheidscontrole * 

 
2-jaarlijks 

Automatische 

gasdetectie/brandstofafsluiters 

(indien aanwezig: goede 

werking) 

 
22 

BT 

EDTC 

Jaarlijks 

Vijfjaarlijks * 

Verwarmings- en 

luchtbehandelingstoestellen op 

vloeibare/vaste brandstof : 

goede werking inclusief 

conformiteit afvoer rookgassen en 

 

 
23 

 

 
BT 

 

 
jaarlijks 

aanvoer verse lucht voor 

toestellen met open verbranding 

   

Schoorsteen en rookkanalen 

(toestellen op vloeibare/vaste 

brandstof) 

 
23 

 
BT 

 

jaarlijks 

Melding- , waarschuwings- en 

alarminstallatie (autonomie, 

goede werking) 

 
22 

BT 

EDTC 

Jaarlijks 

Vijfjaarlijks * 

Algemene automatische 

branddetectie (conformiteit, 

autonomie, goede werking) 

inclusief bbzs brandwerende 

deuren en luiken, 

rookevacuatiekoepels 

 
 

 
22 

 

 
BT 

EDTC 

 

 

Jaarlijks 

Vijfjaarlijks * 

Filters en kokers van dampkappen 26 BT of BP jaarlijks 

Draagbare brandblustoestellen 

(goede werking) 
25 BT jaarlijks 

Muurhaspels en –hydranten 

(indien aanwezig: goede werking) 
25 BT jaarlijks 
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Veiligheidsverlichting (goede 

werking) 

 

27-22 
 

BP 
jaarlijks 

Brandwerende deuren en luiken, 

blusmiddelen, evacuatiewegen, 

trappen, ladders, enz… (goede 

staat, bruikbaarheid) 

 
 

27 

 
 

BP 

 

Driemaandelijks 

 

* tevens voor ingebruikname en bij veranderingen EDTC: 

externe dienst voor technische controles 

BP: bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 

van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de 

toestellen heeft 

BT: bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige 

materiaal, de nodige erkenning, enz… om dergelijke controles te doen 

(bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende 

technicus, enz…) 

Zs: zelfsluitend 

bbzs: bij brand zelfsluitend 

 
Hoofdstuk 9: Bekledingsmaterialen 

 
Artikel 30: 

Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen, e.a. mogen niet als

 wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden. 

 
Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan 

bemoeilijken. 

Bij herinrichting moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds respectievelijk : 

- van klasse A3, A2 en A1 zijn, overeenkomstig bijlage 5 aan het KB van 07.07.1994 en zijn 

wijzigingen omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe 

gebouwen moeten voldoen. 

- Of van klasse CFl-s2, C-s2, d2 en C-s2, d0, overeenkomstig bijlage 5/1 

 
Volle, hardhouten parketvloeren (Dit zijn o.a. eik, beuk, es, tropische houtsoorten,...) die op een betonnen 

ondervloer aangebracht zijn, mogen gebruikt worden zolang het KB van 07.07.1994 en zijn wijzigingen geen 

strengere eisen oplegt. 

 
Bij nieuwbouw of vernieuwing worden de eisen opgelegd zoals voor zalen, opgenomen in bijlage 5/1 aan het 

KB van 07.07.1994 omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe 

gebouwen moeten voldoen. 

 
De bekledingsmaterialen van zitmeubilair en de overgordijnen moeten bij herinrichting van klasse M2 zijn 

conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN EN 13773. 

Zitmeubelen voldoen ook als ze een verbeterd brandgedrag hebben conform de  normen NBN EN 

1021-1 en NBN EN 1021-2. 

 
Hoofdstuk 10: Uitbatingsvoorschriften 

 
Artikel 31: Algemeen 
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Buiten hetgeen voorzien is door onderhavige verordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen 

om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffing. 

 
De uitbater zal het publiek niet toelaten tot de inrichting dan na zich dagelijks ervan te hebben 

vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is. 

 
Artikel 32: 

Relatie uitbater-organisator 

De uitbater ziet erop toe dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd door alle 

organisatoren die in zijn lokaal/uitbating een feestactiviteit laten plaatsvinden. 

 
Artikel 33: 

Voorlichting van het personeel en de gasten inzake brand-preventie 

De verantwoordelijke en het personeel van de inrichting moeten op de hoogte zijn van de gevaren die zich 

bij brand in de inrichting kunnen voordoen. In het bijzonder dienen zij over voldoende kennis te beschikken 

in verband met : 

- de detectie en het alarm; 

- de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren; 

- het bestaan en de werking van de brandbestrijdingsmiddelen. 

 
Artikel 34: 

Plannen (facultatief) 

Aan de ingang moet een plan van de inrichting aanwezig zijn, bedoeld om de hulpdiensten in te lichten, 

dat de plaats aanduidt van : 

• de trappen en de evacuatiewegen; 

• de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen; 
in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem; 

• in voorkomend geval, het overzichtsbord van het detectie- en alarmsysteem; 

• de stookplaatsen; 

 
Artikel 35: 

Veiligheidsregister 

In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen. Dit register bevat 

informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 

• exploitatievergunning; 

• verslagen van de periodieke controles (artikel 21); 

• verzekeringspolis en attest burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing 

(KB. van 28 februari 1990) 

 
Artikel 36: 

De exploitant zal te allen tijde tot de inrichting toelating verlenen aan de burgemeester en de 

bevoegde ambtenaren. 

Op hun vraag is de eigenaar en/of exploitant verplicht een door hem ondertekende beschrijving van de 

samenstelling van de materialen en bouwelementen te geven en het bewijs te leveren dat aan de 

voorschriften is voldaan. 

 
Hoofdstuk 11: Sancties 

 
Artikel 37: 

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen geen andere 

straffen voorzien, kunnen inbreuken op: 
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- artikels 3.2., 3.3., 3.4. (maximaal aantal toegelaten personen); 

- artikel 4. (procedure); 

- artikels 5., 6. (bereikbaarheid); 

- artikels 7.,.11. (compartimentering); 

- artikel 8. (evacuatie); 

- artikel 9., 10. (bouwelementen); 

- artikels 12., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8. (trappenhuizen en 

evacuatiewegen); 

- artikels 14., 15. (verwarming, keuken); 

- artikels 16., 17., 18., 19., 20. (uitrusting); 

- artikel 30. (bekledingsmaterialen/versieringen); 

- artikels 13.8., 13.9. ((aanduiding uitgangen); 

- artikels 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. (onderhoud, periodieke controle); 

- artikels 31., 32., 33., 34., 35., 36. (uitbating); 

 
gesanctioneerd worden met de administratieve sluiting van de lokalen, overeenkomstig artikel 119 bis 

nieuwe gemeentewet. 

 
De administratieve sluiting van de lokalen kan worden opgelegd tot de toestand geregulariseerd is. De 

administratieve sluiting kan pas worden opgelegd nadat de overtreder voorafgaand een waarschuwing 

heeft ontvangen en in de gelegenheid gesteld is, zijn standpunt naar behoren naar voor te brengen. 

 
Hoofdstuk 12: Slotbepalingen 

 
Artikel 38: Afwijkingen 

 
Onverminderd de bepalingen vervat in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de 

brandpreventie op de arbeidsplaatsen of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, na 

raadpleging van de betrokken diensten, afwijkingen toestaan. Hij kan onder dezelfde voorwaarden 

bijkomende maatregelen voorschrijven of de sluiting bevelen. 

 
De vraag van een uitbater tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk 

gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende 

veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 

 
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist 

in de voorschriften. 

 
Artikel 39: 

Onverminderd de artikelen 37 en 38 blijft de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak gelegen 

is, zijn algemene bevoegdheid behouden overeenkomstig artikel 135 van de nieuwe gemeentewet. 

 
Artikel 40: 

Inwerkingtreding 

Onderhavig besluit treedt in werking met ingang van datum van goedkeuring door de 

Gemeenteraad. 

 
Artikel 41: 

Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 112 en artikel 114 van de nieuwe 

gemeentewet. 
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Artikel 42: 

Afschriften van deze politieverordening worden bezorgd aan: 

- de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg; 

- de rechtbanken van Hasselt en Tongeren. 

- de Lokale Politie Kanton Borgloon 

- de brandweer regio ZW-Limburg 
  



83 

 

 
6.Reglement omtrent de brandveiligheid in kamerwoningen en 
studentenkamers7 
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

§1. Alle kamerwoningen en studentenhuizen moeten beschikken over een brandweerattest 
waaruit blijkt dat ze beantwoorden aan onderhavige brandbeveiligingsvoorschriften. 

§2. De nieuw te openen, evenals de uitbreidingen en de renovatie van bestaande 

kamerwoningen en studentenhuizen voldoen tevens aan het KB van 07.07.1994 en zijn 

wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing 

waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

Ook indien de structurele elementen bij deze nieuw te openen kamerwoningen en 
studentenkamers niet gewijzigd worden zijn de basisnormen van toepassing. 

§3. De nieuw te openen, evenals de uitbreidingen en de renovatie van bestaande 

studentenhuizen voldoen tevens aan de NBN S21-204 en zijn wijzigingen – Brandveiligheid in 
Schoolgebouwen. 

§4. Terminologie 

 Overeenkomstig bijlage 1 van het KB van 07.07.1994 en zijn wijzigingen, tot vaststelling van 

de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten 
voldoen. 

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED 

§1. Onverminderd de wettelijke en reglementaire teksten ter zake, zijn onderhavige 
brandveiligheidsvoorschriften van toepassing op kamerwoningen en studentenhuizen met een 
bezetting van vijf of meer huurders of studenten. 

§2. Voor kamerwoningen en studentenhuizen met een bezetting van één tot en met vier 
huurders of studenten wordt de brandbeveiliging bepaald door de zonale hulpverleningszone 

en dit afhankelijk van de grootte, de constructie en de bezetting van het gebouw. 

ARTIKEL 3. INDELING VAN DE INRICHTING 

De inrichtingen worden ingedeeld in drie categorieën, conform bijlage 1 van het KB van 
07.07.1994 en zijn wijzigingen. 

• Lage gebouwen (LG) met een hoogst afgewerkte vloerpeil < 10 m; 

• Middelhoge gebouwen (MG) met een hoogst afgewerkte vloerpeil 10 m ≤ h ≤ 25 m 

• Hoge gebouwen (HG) met een hoogst afgewerkte vloerpeil > 25 m. 

HOOFDSTUK 2: OMGEVING 

ARTIKEL 4. INPLANTING 
 De kamerwoningen zijn van nevenliggende constructies gescheiden door: 

Voor de LG: 

 
7 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint- Truiden op 7 december 2020 en door de gemeenteraad 

van Nieuwerkerken op 17 september 2020 en door de gemeenteraad van Gingelom op 25 augustus 2020.  
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 Wanden met een weerstand tegen brand EI 60, of REI 60 wanneer ze dragend zijn. In deze 

wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een deur EI1 30, zelfsluitend of 
zelfsluitend in geval van brand. 

Voor de MG: 

 Wanden met een weerstand tegen brand EI 120, of REI 120 wanneer ze dragend zijn. In deze 
wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een sas, voor zover dit de 
volgende kenmerken draagt: 

• het mag niet uitlopen op een trappenhuis; 

• het bevat twee zelfsluitende deuren EI1 30; 

• de wanden hebben EI 60; 

• de oppervlakte bedraagt minimum 2 m² 

Voor de HG: 

 Wanden met een weerstand tegen brand EI 240, of REI 240 wanneer ze dragend zijn. In deze 
wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een sas, voor zover dit de 
volgende kenmerken draagt: 

• het mag niet uitlopen op een trappenhuis; 

• het bevat twee zelfsluitende deuren EI1 60; 

• de wanden hebben EI 120; 

• de oppervlakte bedraagt minimum 2 m² 

ARTIKEL 5. TOEGANGSWEGEN 

 De inrichting is te allen tijde bereikbaar voor de brandweervoertuigen. In de nabijheid van de 

inrichting is de opstelling en de bediening van het materieel voor brandbestrijding en redding 
gemakkelijk uitvoerbaar. 

HOOFDSTUK 3: CONSTRUCTIE EN WANDEN 

ARTIKEL 6. CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN  
 De constructieve 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 brandweerstand als volgt: 

• voor de LG met één bouwlaag                                R30 

• voor de LG met meerdere bouwlagen en MG           R60 

• voor HG                                                               R120 

of zijn gebouwd in metselwerk of beton. 

Indien aan deze voorschriften niet voldaan is, wordt de bestaande inrichting uitgerust met een 
algemene en automatische branddetectie-installatie. 

De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing voor de constructieve elementen van het 

dak. 

ARTIKEL 7. BINNENWANDEN DIE KAMERS BEGRENZEN 

 De verticale binnenwanden, die de kamers begrenzen, hebben tenminste EI30 of zijn gebouwd 
in metselwerk of beton. 

Indien de kamer is uitgerust met een kookgelegenheid heeft de toegangsdeur tot deze kamer 

minstens een EI130. 

Slaapgelegenheden onder het evacuatieniveau worden niet toegelaten, tenzij er een 
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rechtstreekse uitgang naar een veilige plaats die zich buiten bevindt aanwezig is. 

HOOFDSTUK 4: EVACUATIEWEGEN 

ARTIKEL 8. ALGEMEEN 

 De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over het gebouw en moeten een snelle en 
gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. Elke verdieping heeft minstens twee 

vluchtmogelijkheden in geval van brand. 

De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnentrap of een buitentrap. Aanvaardbare 
oplossingen voor de tweede vluchtmogelijkheid zijn: 

voor de LG: 

• een tweede binnentrap; 

• een buitentrap; 

• een buitenladder;( met een maximale bezetting van 5 personen per bouwlaag) 

• een opendraaiend venster indien de kamervloer zich lager bevindt dan 3 m boven de 

begane grond: daarbij moet de vensterbank zich op maximum 1,20 m boven de vloer 

bevinden; 

• een opendraaiend venster met een minimale oppervlakte van 1 m², bereikbaar voor de 

ladders van de zonale hulpverleningszone: daarbij moet de kamer voorzien zijn van 

horizontale en verticale wanden EI30 en een deur met EI130. Bovendien dient het 

volledige gebouw voorzien te zijn van een automatische branddetectie-installatie. 

voor de MG en HG: 

• een tweede binnentrap; 

• een buitentrap. 

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. 

In functie van de bezetting en de configuratie van het gebouw kan de brandweer bijkomende 
voorwaarden opleggen. 

ARTIKEL 9. EVACUATIEWEGEN PLAATS EN BREEDTE 

 De evacuatiewegen zijn veilig aangelegd, duidelijk gesignaleerd en worden vrij en bruikbaar 
gehouden zonder versperringen. 

De evacuatiewegen moeten zo worden aangelegd en verdeeld dat ze steeds onafhankelijk 
blijven van elkaar. Een evacuatieweg blijft bruikbaar wanneer een andere evacuatieweg 
onbruikbaar wordt. Buiten komen ze uit 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. 

Bij bestaande inrichtingen waarvan de tweede vluchtweg niet onafhankelijk is van de eerste 

dient de volledige inrichting te worden uitgerust met een algemene en automatische 
branddetectie-installatie. 

De breedte van de trappen, uitgangswegen en uitgangen zijn gelijk aan of groter dan 0,80 m. 

De hoogte bedraagt minstens 2,00 m. 

ARTIKEL 10. DEUREN IN EVACUATIEWEGEN 

 De deuren in de uitgangswegen openen in de evacuatierichting. Indien deze deuren twee 
uitgangen verbinden draaien ze open in beide richtingen. Kamerdeuren mogen naar binnen 
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draaien. 

ARTIKEL 11. WANDEN VAN EVACUATIEWEGEN 

 De binnenwanden van evacuatiewegen hebben EI60. 

ARTIKEL 12. BINNENTRAPPENHUIZEN 

 Elke binnentrap in een MG en HG wordt ommuurd. 

De binnenwanden van de trappenhuizen hebben EI60 of zijn gebouwd in metselwerk of beton. 
De toegang tot de trappenhuizen geschiedt voor de Middelhoge- en Hoge gebouwen via 

zelfsluitende deuren met EI130. 

Boven aan het trappenhuis zit een rookluik van minimum 1 m². Het openen gebeurt door de 
brandweer door middel van een manueel te bedienen systeem, dat goed zichtbaar geplaatst 
wordt op het evacuatieniveau. Het rookluik is voorzien van een noodvoeding. Deze eis geldt niet 

voor een trappenhuis tussen evacuatieniveau en ondergrondse bouwlaag. Indien een 
trappenhuis maximaal twee bovengrondse verdiepingen, met een oppervlakte kleiner dan of 

gelijk aan 300 m², met het evacuatieniveau verbinden, mag de oppervlakte van de 
verluchtingsopening beperkt worden tot 0,5 m². 

Het trappenhuis welke de ondergrondse verdieping bedient mag niet rechtstreeks in het 
verlengde liggen van diegene die de bouwlagen boven een evacuatieniveau bedienen. Dit sluit 

niet uit dat het ene boven het andere mag liggen, mits volgende voorwaarden: 

• de wanden die ze scheiden hebben EI 60. 

• de toegang tot het trappenhuis geschiedt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende 

deur EI1 30. 

ARTIKEL 13. BUITENTRAPPEN 

 De buitentrappen voldoen aan de volgende eisen: 

• hellingshoek: maximum 45°; 

• breedte:           minstens 0,60 m; 

• aantrede:         minstens 0,10 m en aangepast aan de hellingshoek, om een veilig 

gebruik te waarborgen; 

• optrede:           maximum 0,20 m; 

• voorzien van stevige handgrepen en toegankelijk via een deur en een bordes met een 

leuning van minstens 1,10 m hoogte. 

Elke trap en ladder moet gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf elke bouwlaag en uitgeven op een 
plaats waar gebruikers zich gemakkelijk in veiligheid kunnen stellen. 

ARTIKEL 14. BUITENLADDERS 

 De buitenladders voldoen aan volgende vereisten: 

• stevig bevestigd, al dan niet opklapbaar; 

• veilig toegankelijk; 

• hoogte treden: maximum 0,30 m; 

• bovenste trede: minimum 1,50 m boven het hoogste toegangsniveau tot de ladder. 

• Op elk niveau dat toegang geeft tot de evacuatieladder(s) moet er een 

toegangsterras(sen) worden voorzien met een minimale oppervlakte van 1 m². Deze 

terrassen zijn voorzien van een borstwering met een hoogte van minstens 1,10 m. 
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Wanneer de valgevaarlijke hoogte > 12m dan heeft deze borstwering een hoogte van 

1,20m. De borstweringen dienen te voldoen aan de NBN B03-004 ‘Borstwering van 

gebouwen’ 

HOOFDSTUK 5: BEKLEDINGSMATERIALEN EN WANDVERSIERING 

ARTIKEL 15. BEKLEDINGSMATERIALEN WANDVERSIERINGEN 

 De bekleding en wandversiering moeten van die aard zijn dat zij niet tot een onaanvaardbare 

brandvoortplanting en rookontwikkeling kunnen bijdragen. Het gaat hierbij om de 
vloerbekleding, de wandbekleding en –versiering en de plafondbekleding en –versiering. Bij 

herinrichting moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds respectievelijk 
minimaal van een in onderstaande tabel weergegeven klasse zijn overeenkomstig bijlage 5 van 
het K.B. van 07.07.1994 en zijn wijzigingen omtrent de basisnormen voor de preventie van 

brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen; 

  

    

 Vloeren 

  

 Verticale wanden 

Plafonds en valse 

plafonds 

Technische lokalen 

Parkeerruimten  

Liftschachten 

 Machinekamers 

  

 A2fl-s2 

  

 A2-s3, d2 

  

 A2-s3, d0 

Gemeenschappelijke 

keukens 

  

 Bfl-s1 

  

 B-s1, d2 

  

 B-s1, d0 

Evacuatiewegen 

Binnentrappenhuizen 

Liftkooien 

Cfl-s1 (horizontaal) 

Bfl-s1  (verticaal) 

C-s2, d2 

(horizontaal) B-s1, 

d2 

 (verticaal) 

C-s2, d0 

(horizontaal) B-s1, 

d0 

 (verticaal) 

zonder branddetectie       

Evacuatiewegen 

Binnentrappenhuizen 

Liftkooien 

Dfl-s1 (horizontaal) 

Cfl-s1  (verticaal) 

D-s2, d2 

(horizontaal) C-s1, 

d2 

 (verticaal) 

D-s2, d0 

(horizontaal) C-s1, 

d0 

 (verticaal) 

met brandetectie       

Zalen Kamers Cfl-s1 C-s2, d2 C-s2, d0 

  

HOOFDSTUK 6: ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE 

ARTIKEL 16. STOOKPLAATSEN EN TECHNISCHE LOKALEN 

 De muren, wanden, vloeren en zolderingen van de stookplaatsen, de brandstofopslagplaats en 

andere technische lokalen hebben tenminste EI60. De deuren in deze wanden hebben EI130 en 

zijn zelfsluitend. Als er gebruik gemaakt wordt van vloeibare brandstoffen moet elke verbinding 

tussen de stookplaats en de brandstofopslagplaats, afgesloten zijn door wanden met een 

weerstand tegen brand EI60 en een zelfsluitende deur EI130. 

De stookplaatsen en de brandstofopslagplaatsen zijn voorzien van een adequate natuurlijke 
verluchting welke rechtstreeks uitgeeft in de open lucht. 

De brandstofopslagplaats is voorzien van een inkuiping of is dubbelwandig uitgevoerd en 
voorzien van een lekdetectiesysteem 
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De bepalingen van dit punt gelden niet voor lokalen waarin slechts generatoren op gas met 

gesloten verbrandingsruimte met mechanische trek opgesteld zijn met een totaal vermogen 
kleiner dan 70 kW. 

ARTIKEL 17. VERWARMINGSINSTALLATIE 

 Elke kamer moet beschikken over voldoende en veilige verwarming. Navolgende installaties 

komen enkel in aanmerking als verwarming: 

- centrale verwarming, 

- vast gemonteerde elektrische toestellen die geen zichtbare elektrische weerstand bevatten 

- luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer. 

De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande 

reglementeringen en normen. Ze worden geplaatst volgens de code van goed vakmanschap en 

zijn steeds in goede staat van werking en onderhoud, zodat ze voldoende veiligheid verzekeren. 

ARTIKEL 18. GASTOEVOER 

 Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen. De installaties voor brandbaar gas 
lichter dan lucht voldoen aan: 

- NBN D 51-001 - Centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling - Lokalen voor 

drukreduceerinrichtingen van aardgas; 

- NBN D 51-003 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen; 

- NBN D 51-004 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen 

- Bijzondere installaties. (KB 7/7/94 – art.6.6) 

- De onontbeerlijke zorgen zijn genomen om gaslekken te voorkomen. (KB 17/06/1997 art. 

52.6.1) 

- De aanwezigheid van verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen 

is verboden in de lokalen van de kelderverdiepingen en in deze waarvan de bodem, aan 

alle zijden lager is dan de omringende bodem van het gebouw, behalve voor toevallige 

werkzaamheden. (KB 17/06/1997 art. 52.6.2) 

- De verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen die niet in gebruik 

zijn en de recipiënten die verondersteld worden leeg te zijn, moeten in open lucht of in een 

doelmatig verlucht en speciaal voor dit gebruik bestemd lokaal opgeslagen zijn. (KB 

17/06/1997 art. 52.6.3) 

De zonale hulpverleningszone kan voor gebouwen, rekening houdend met hun oppervlakte en 
bezetting het plaatsen van een buitenafsluiter opleggen. De leidingen die dienstdoen voor het 

transport van deze gassen worden voorzien van een gele markering, zodoende dat men 
duidelijk het gastransporttraject kan onderscheiden. 

Wanneer het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit, dan 

moet daarop tenminste één goed bereikbare handbediende afsluitkraan aangebracht zijn. Deze 
wordt voorzien bij het begin van de leiding in het gebouw en is behoorlijk aangeduid. 

De gasmeter wordt in een goed verlucht lokaal geplaatst. 

ARTIKEL 19. KEUKENS EN EETZALEN 
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 De keukens en de combinaties keuken-eetzaal zijn begrensd door wanden met een 

brandweerstand van minstens EI60 of ze moeten gebouwd zijn in metselwerk of beton. 

De toegangsdeuren tot de keukens hebben EI130, zijn zelfsluitend of bij brand zelfsluitend en 
draaien open in de vluchtzin. 

In de gemeenschappelijke keukens moet een mogelijkheid worden voorzien om de 

energietoevoer (gas, elektriciteit…) af te sluiten. Deze afsluiters dienen goed bereikbaar te zijn 
en aangeduid met een pictogram. Het gecumuleerd geïnstalleerd vermogen mag niet groter zijn 

dan 10kW. 

 ARTIKEL 20. LIFTEN EN GOEDERENLIFTEN  

 Het geheel van de liften en goederenliften, bestaande uit één of meer schachten, is begrensd 
door wanden met een brandweerstand van minstens REI60. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de wanden die deel 

uitmaken van de gevel. De liftbordeszijde, de deuren inbegrepen, moet E30 hebben. 

HOOFDSTUK 7: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

ARTIKEL 21. VEILIGHEIDSVERLICHTING 

 De grote gemeenschappelijke lokalen (eetzalen, keukens, vergaderzalen, ontspanningszalen, 

enz.), evacuatiewegen, bordessen, overlopen en de voornaamste stroomborden zijn voorzien 
van een degelijke veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om het gebouw 
veilig te kunnen verlaten. De veiligheidsverlichting moet bij het uitvallen van de normale 

verlichting automatisch en onmiddellijk in werking treden. Ze moet gedurende minstens 1 uur 
in werking blijven op een voldoende lichtsterkte. 

Deze veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838, NBN EN 

60598-2-22 en NBN EN 50172. 

ARTIKEL 22. MELDING, WAARSCHUWING EN ALARM 

 Een algemeen brandalarm is vereist: 

• indien dit reglement het vraagt; 

• voor inrichtingen met een bezetting van 10 of meer personen. De op datum van 

goedkeuring van voorliggend besluit bestaande inrichtingen met een bezetting van 10 of 

meer personen dienen zich voor het verlopen van de uitbatingsvergunning in orde 

gesteld te hebben. 

• Inrichtingen met meer dan één verdieping boven het evacuatieniveau 

• op vraag van de zonale hulpverleningszone afhankelijk van de grootte, de indeling of de 

constructie van het gebouw. 

Deze alarminstallatie wordt gevoed door het openbaar elektriciteitsnet en is voorzien van een 

noodvoeding. Ze bestaat uit waarschuwingsdrukknoppen en sirenes die oordeelkundig over het 

gebouw verdeeld worden en die bovendien doeltreffend aangeduid zijn. 

De alarmsignalen kunnen door alle betrokken personen opgevangen worden en mogen niet met 
andere signalen verward kunnen worden. 

De alarminstallatie mag gecombineerd worden met de automatische branddetectie-installatie. 

ARTIKEL 23. ALGEMENE AUTOMATISCHE BRANDDETECTIE-INSTALLATIE 

 Een algemene automatische branddetectie-installatie is vereist: 

• indien dit reglement het vraagt; 
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• voor nieuwe inrichtingen met een bezetting van 10 of meer personen; 

• op vraag van de zonale hulpverleningszone afhankelijk van de grootte, de indeling of de 

constructie van het gebouw. 

Bestaande installaties: 

De automatische branddetectie-installatie bestaat uit een aantal branddetectoren en een 
centrale. 

De detectoren worden geplaatst in de kamers, de evacuatieruimten, de technische lokalen, de 

keukens, de leefruimtes en de bergplaatsen. Ze worden aangepast aan het brandrisico. 

Kamers en evacuatiewegen moeten beveiligd worden door rookdetectors. 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. 

Nieuwe installaties: 

Nieuw te plaatsen branddetectie-installaties moeten geplaatst worden overeenkomstig de NBN 
S21-100 deel 1 & 2. 

Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S 21-100, die rechtmatig 
in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in de handel 
zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land (4) dat partij is bij de 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard. 

Indien geen automatische branddetectie vereist is dan dient iedere kamer en 
gemeenschappelijk lokaal voorzien te zijn van een autonome optische rookdetector. De op 

datum van goedkeuring van voorliggend besluit en na vervallen van de bestaande 
uitbatingsvergunning dienen al deze inrichtingen voorzien te worden van autonome optische 
rookdetectoren welke voldoen aan de NBN EN 14604. 

ARTIKEL 24. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

 De brandbestrijdingsmiddelen worden bepaald door de bevoegde zonale hulpverleningszone. 

HOOFDSTUK 8: ONDERHOUD EN CONTROLE 

De technische uitrustingen van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De uitbater laat 

op zijn verantwoordelijkheid deze uitrusting onderhouden en/of controleren bij indienstelling, 

wijzigingen en periodiek overeenkomstig onderstaande tabel. 

De data van de controles en de vaststellingen die tijdens deze controles werden gedaan, 
worden in een notitieboekje ingeschreven. Dit wordt ter beschikking gehouden van de 

Burgemeester of zijn afgevaardigde. 

VOORWERP UITVOERDER PERIODICITEIT 
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Goederen- en keukenlift EDTC/BT Volgens vigerende 

wetgeving 

Personenlift EDTC/BT Volgens vigerende 

wetgeving 

Hoogspanning EDTC Jaarlijks 

Laagspanning EDTC Vijfjaarlijks 

Veiligheidsverlichting EDTC BP Bij in dienst name 

Driemaandelijks 

Automatische 

gasdetectie/brandstofafsluiters 

EDTC Jaarlijks 

Verwarmingsinstallaties en 

installaties voor de aanmaak van 

warm verbruikswater, gevoed 

door vaste of  vloeibare 

brandstoffen 

  

 BT 

  

 Jaarlijks 

Verwarmingsinstallaties en 

installaties voor de  

aanmaak van warm 

verbruikswater,  gevoed door 

gasvormige brandstoffen 

  

 BT 

  

 Tweejaarlijks 

Schoorstenen en rookkanalen 

(toestellen op vaste/vloeibare 

brandstof) 

  

 BT 

  

 Jaarlijks 

Melding-, waarschuwing- en 

alarminstallatie.  Algemene 

automatische branddetectie 

  

 EDTC 

  

 Jaarlijks 

Autonome branddetectoren BP Driemaandelijks 

Draagbare brandblustoestellen BT Jaarlijks 

Blusmiddelen, evacuatiewegen, 

trappen, ladders, enz. 

 (goede staat, bruikbaarheid) 

  

 BP 

  

 Tijdens de uitbating 

Filters en kokers van 

dampkappen 

BP Jaarlijks 

EDTC: externe dienst voor technische controles 
BP:      bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 

28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de 
toestellen heeft 

BT:      bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige 

materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles te doen (bijvoorbeeld 

gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende technicus enzovoort) 

HOOFDSTUK 9: UITBATINGSVOORSCHRIFTEN 

ARTIKEL 25. ALGEMEEN 

 Buiten hetgeen voorzien is in deze reglementering, neemt de uitbater alle nodige maatregelen 
om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffing. 

ARTIKEL 26. KOOKTOESTELLEN EN MAALTIJDVERWARMERS 

 Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle 
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ontvlambare materialen. 

ARTIKEL 27. GASINSTALLATIES 

 De onontbeerlijke voorzorgen zijn genomen om gaslekken te voorkomen. 

De aanwezigheid van verplaatsbare recipiënten met vloeibaar gemaakte petroleumgassen is 
verboden in het gebouw. 

ARTIKEL 28. VOORLICHTING INZAKE BRANDPREVENTIE 

 De verantwoordelijke voor dagelijks beheer beschikt over richtlijnen waarin minstens volgende 

punten zijn vastgelegd: 

• de wijze van waarschuwing bij het ontstaan van brand; 

• de wijze van werking van de automatische brandmeldinstallatie; 

• de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren; 

• het bestaan en de werking van de brandbestrijdingsmiddelen; 

• de wijze van verwittiging van de hulpdiensten; 

Er wordt een inlichtingennota opgesteld, bestemd voor de bewoners, die de nodige 

aanbevelingen inzake brandpreventie bevat. Deze nota wordt toegevoegd aan het huishoudelijk 
reglement. 

ARTIKEL 29. VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN EN PLANNEN 

 Bij de ingang is een plan van de inrichting aanwezig, bedoeld om de hulpdiensten in te lichten, 

dat de plaats aanduidt van: 

• de trappen en de evacuatiewegen; 

• de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen; 

• 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. 

HOOFDSTUK 10: BIJZONDERE BEPALINGEN 

ARTIKEL 30. ALGEMEEN 

 Wat betreft de weerstand, stabiliteit en reactie bij brand van de bouwelementen en 
bouwmaterialen, is de verhuurder op verzoek van de burgemeester of van de zonale 

hulpverleningszone verplicht het bewijs te leveren dat de bepalingen van dit reglement zijn 
nageleefd. Voor de gebouwen die zijn opgetrokken voor de inwerkingtreding van dit besluit en 

waarvan voormeld bewijs niet kan worden geleverd, is de verhuurder verplicht een schriftelijke 
en door hem ondertekende beschrijving te geven van de samenstelling van elk der 
bouwelementen. De zonale hulpverleningszone kan hieruit besluiten of een voldoende 

veiligheidsniveau bereikt is. 

De burgemeester kan voor gebouwen die zijn opgetrokken voor de inwerkingtreding van dit 
besluit afwijkingen toestaan op deze brandveiligheidsvoorschriften. De vraag tot het 

verkrijgen van een afwijking moet worden gemotiveerd waarbij de noodzakelijke elementen 
ter staving van de aanvraag worden gevoegd, zoals gedetailleerde plannen, een verklarende 
nota en een opsomming van de bijkomende veiligheidsmaatregelen. 

De afwijkingen mogen geen afbreuk doen aan andere regelgevingen. 

De aanvraag wordt ingediend bij de burgemeester die het advies inwint van de zonale 

hulpverleningszone, dewelke aanvullende voorzorgsmaatregelen kan opleggen. Enkel na 
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gunstig advies van de zonale hulpverleningszone kan de afwijking worden toegestaan. 

ARTIKEL 31. OPVOLGING 

 In het kader van de aanvraag van een afwijking cfr. Art. 30 van dit reglement, naar aanleiding 

van een klacht, op vraag van de dienst Woonbeleid of in het kader van de aanvraag tot 
uitbatingsvergunning voert de zonale hulpverleningszone controles uit. Een klacht kan worden 

geformuleerd door elke belanghebbende. 

De zonale hulpverleningszone maakt een gedetailleerd verslag op van zijn 
controlewerkzaamheden. Dit verslag bevat een omschrijving van de toepasbare normen en de 

mate waarin het gebouw hieraan voldoet. Het verslag bevat één van de volgende conclusies: 

• Gunstig; 

• Gunstig mits; 

• Ongunstig 

De zonale hulpverleningszone motiveert de quotering. Dit verslag wordt aan de verhuurder en 

de burgemeester overgemaakt. De huurder krijgt op zijn verzoek eveneens een kopie. 

Op basis van het verslag van de zonale hulpverleningszone kan de burgemeester verdere 
stappen ondernemen om de woningkwaliteit te verbeteren en de veiligheid van de bewoners en 

omwonenden te waarborgen, zoals het opleggen van werkzaamheden, sloop, en andere acties 
die binnen zijn bevoegdheid liggen. Bij niet voltooiing van deze werken of acties binnen de 
gestelde termijn, wordt dit beschouwd als een inbreuk op het reglement. 

HOOFDSTUK 11: SANCTIES  

ARTIKEL 32. SANCTIES 

 Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, verordeningen 
geen andere straffen voorzien, kunnen inbreuken op: 

- Hoofdstuk 3 Constructieve elementen 

- Hoofdstuk 4 : Evacuatiewegen 

- Hoofdstuk 6: Onderhoud en periodieke controle 

- Hoofdstuk 7: Veiligheidsvoorzieningen- Hoofdstuk 8: Onderhoud en controle gesanctioneerd 

worden met de administratieve sluiting van de lokalen. 

De administratieve sluiting van de lokalen kan worden opgelegd tot de toestand 
geregulariseerd is. De administratieve sluiting kan pas worden opgelegd nadat de 

overtreder voorafgaand een waarschuwing heeft ontvangen. 

HOOFDSTUK 12: SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 33. AFWIJKINGEN 

 Onverminderd de bepalingen vervat in de codex welzijn op het werk, boek III, Arbeidsplaatsen, 

Titel 3:  

Brandpreventie op de arbeidsplaatsen; de codex welzijn op het werk, boek III, Arbeidsplaatsen, 
Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering; de codex welzijn op het werk, boek III, 

Arbeidsplaatsen, Titel 4: Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer of andere 
wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of 
meerdere vereisten van deze reglementering en na raadpleging van de betrokken diensten, 

afwijkingen toestaan. De burgemeester kan onder dezelfde voorwaarden bijkomende 
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maatregelen voorschrijven of de sluiting bevelen. 

De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk 

gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde 
bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 

Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het 

niveau vereist in de voorschriften.  

ARTIKEL 34. BEVOEGDHEID BURGEMEESTER 

 Onverminderd de artikelen 31 en 32 blijft de burgemeester zijn algemene bevoegdheid 
behouden overeenkomstig artikel 135 van de gemeentewet. 

ARTIKEL 35. INWERKINGTREDING: 

 Onderhavig besluit treedt in werking met ingang van datum van goedkeuring door de 

Gemeenteraad. 

ARTIKEL 36. BEKENDMAKING 

 Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 326 tot en met 334 van het 
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

ARTIKEL 37. AFSCHRIFTEN 

 Afschriften van deze politieverordening worden bezorgd aan: 

• de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg; 

• de rechtbanken van Hasselt en Tongeren 
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7.Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats8 
 

 

I Normale procedure onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats: 

 
Artikel 1: Begripsomschrijving 

De hoofdverblijfplaats is de plaats waar 

 
• de leden van een gezin, dat uit verscheidene personen is samengesteld, gewoonlijk leven, 

ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn; 

• een alleenstaande gewoonlijk leeft. 

 
De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie namelijk, de vaststelling 
van een effectief verblijf in de stad Sint-Truiden gedurende het grootste gedeelte van het jaar. 

 
Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen zoals 

 
• de plaats waarheen men gaat na zijn beroepsbezigheden; 

• het gewone verblijf van de echtgenoot of van de andere leden van het gezin; 

• de plaats waar de kinderen naar school gaan; 

• de arbeidsplaats;  

• het energieverbruik;  

• de telefoonkosten. 

 

Artikel 2: 
Normale procedure onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats 

Eenieder, die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van de stad Sint-Truiden, moet 
hiervan aangifte doen bij de dienst bevolking van de stad Sint-Truiden. 

 
Artikel 3: 

De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe hoofdverblijfplaats op het 

grondgebied van de stad Sint-Truiden effectief betrokken werd, of ten laatste de dag voor het vertrek bij 
overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar een ander land. 

 
Artikel 4: 

De aangifte wordt gedaan door de alleenstaande, de referentiepersoon van het gezin voor zichzelf en de 
andere leden van het gezin op hetzelfde adres of door het gezinslid zelf. 

Dit kan: 

 

• hetzij per e-mail aan info.burgerzaken@sint-truiden.be, mits hij/zij zich voldoende 

identificeert met het Rijksregisternummer; 

 

• hetzij persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking, administratief centrum, 

Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden; 

 

 
8 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 27 juni 2017. 

mailto:info.burgerzaken@sint-truiden.be
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• hetzij per brief gericht aan het stadsbestuur Sint-Truiden, dienst burgerzaken, Kazernestraat 

13 te 3800 Sint-Truiden. 

 

Artikel 5: 

De referentiepersoon is het gezinslid dat gewoonlijk met de gemeentelijke administratie in contact staat 
voor de aangelegenheden van zijn/haar gezin. 

 
Artikel 6: 

Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats wordt gevoerd op initiatief van de lokale politie 

Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken of op verzoek van de ambtenaar burgerlijke stand, naar 
aanleiding van 

 

• een aangifte van verblijfsverandering: wanneer betrokkene verklaart dat zijn hoofdverblijfplaats 

 
a) zich op het grondgebied van de gemeente bevindt; 
b) naar een andere plaats in de gemeente werd overgebracht. 

 
• een ontstentenis van aangifte: een vermoeden van verblijfsverandering of op vraag van een 

andere gemeente zodra de dienst bevolking vernomen heeft dat betrokkene en/of gezin zijn 

hoofdverblijfplaats 
 

a) in de gemeente heeft gevestigd of verplaatst zonder hiervan aangifte te hebben gedaan; 

b) in de gemeente heeft verlaten zonder hiervan aangifte te hebben gedaan. 

 
De dienst bevolking bezorgt de onderzoeksopdracht van de ambtenaar burgerlijke stand uiterlijk de 2e 
werkdag na de aangifte, het ontstaan van het vermoeden van verblijfsverandering of na ontvangst van 

de vraag van de andere gemeente aan de wijkinspecteur. 

 
Artikel 7: 

De wijkinspecteur onderzoekt of de betrokkene en/of gezin, die aangifte doet, effectief in de stad Sint-

Truiden verblijft gedurende het grootste deel van het jaar. 

 
Artikel 8: 

Het onderzoek van de wijkinspecteur omvat: 

 
• de wijkinspecteur gaat zo snel mogelijk (in principe binnen de 15 werkdagen) ter plaatse bij de 

alleenstaande of het gezin en vergewist zich van de identiteit van alle gezinsleden; 

• de wijkinspecteur onderzoekt of alle personen die op de aangifte vermeld staan, er ook werkelijk 
wonen; 

• de wijkinspecteur moet de betrokkene en/of gezin persoonlijk aantreffen in de woning. Soms zijn 
hiervoor meerdere bezoeken noodzakelijk; 

• de wijkinspecteur kan, binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden, navraag doen bij de 

eigenaar van de woning, bij eventuele andere bewoners van het gebouw, buren, winkeliers uit de 
buurt, ... om meer informatie te verzamelen over de feitelijke verblijfplaats van betrokkene en/of 

het gezin; 

• de wijkinspecteur gaat, binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden, na of betrokkene 
en/of het gezin over aparte sanitaire voorzieningen en over een eigen ruimte met 

kookgelegenheid beschikt, of er voldoende energieverbruik is, of er eventueel telefoonrekeningen 
betaald worden, of er voldoende kledij aanwezig is. Ook de plaats waar de kinderen naar school 

gaan, het lidmaatschap van de gezinsleden bij plaatselijke verenigingen, de arbeidsplaats, ... 
kunnen relevant zijn; 
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• de wijkinspecteur verricht daarvoor alle onderzoeksdaden, nodig binnen de grenzen van de opdracht en 

wettelijke bevoegdheden, om tot de vaststelling over te gaan; 
• de wijkinspecteur gebruikt voor de vaststellingen de voorgeschreven formulieren. 

 
Artikel 9: 

De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend 
verslag. 

 
Het verslag bevat minstens volgende gegevens: 

 
• de identiteit van de perso(o)n(en) aangetroffen op het adres;  
• het vorige en toekomstige adres; 

• eventuele opmerkingen over de woning (bijvoorbeeld toestand van de woning);  
• de data en tijdstippen waarop de plaatsbezoeken uitgevoerd werden; 
• de feiten, waaruit blijkt dat de betrokkene en/of gezin: 

 
a) daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres van de aangifte of op het adres waar ze 

werden aangetroffen; 

b) tijdelijk afwezig is; 

c) zijn hoofdverblijfplaats ergens anders heeft gevestigd, met vermelding van de vermoedelijke 

verblijfplaats; 

d) zijn hoofdverblijfplaats heeft verlaten zonder opgave van een nieuw adres; 

 
•  de naam, voornaam en functie van de wijkinspecteur die het onderzoek voert. 

 
Artikel 10: 

Indien betrokkene en/of gezin op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft, overhandigt de 
wijkinspecteur een uitnodiging tot aanpassing van zijn adres in de chip van zijn elektronische 

identiteitskaart. 
 

Betrokkene en/of gezin zal zich binnen de 8 werkdagen met zijn elektronische identiteitskaart persoonlijk 
aanbieden bij de dienst bevolking. 
 

Indien betrokkene en/of gezin niet op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft, zal de 
wijkinspecteur dit in het verslag opnemen. 

 
Artikel 11: 

De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3 werkdagen na het onderzoek bezorgd 
aan de dienst bevolking, die overgaat tot inschrijving of niet-inschrijving van betrokkene en/of gezin op 

datum van de aangifte. 

 
Artikel 12: 

Na afloop van het onderzoek en binnen de maand na de datum van de aangifte, stelt de dienst bevolking 
de gemeente van de vorige hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op het grondgebied van de stad 

Sint-Truiden was gevestigd, in kennis van dat: 
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• de betrokkene en/of gezin ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de stad Sint- Truiden; 

• de aanvraag om inschrijving van betrokkene en/of gezin in de bevolkingsregisters van de stad 
Sint- Truiden geweigerd werd. 

 

De eventuele beslissing tot niet-inschrijving moet met redenen omkleed worden en ter kennis gebracht 

worden van de betrokkene en/of gezin. 

 
Artikel 13: 
Inschrijvingen van ambtswege 

Het is de taak van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om aan de dienst bevolking 
te melden welke personen van ambtswege ingeschreven moeten worden. 

 
Artikel 14: 

Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt dat betrokkene en/of gezin 
werkelijk op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd zonder daarvan aangifte te 
doen bij de dienst bevolking, zal de wijkinspecteur betrokkene en/of gezin oproepen om de nodige 

stappen te ondernemen. In dat geval begint de normale procedure te lopen volgens hoofdstuk I, artikel 
2-12. 

 
Als de wijkinspecteur echter vaststelt dat betrokkene en/of gezin geen gevolg aan de oproep verleent, 

stelt de wijkinspecteur de inschrijving van ambtswege van betrokkene en/of gezin voor. Dit is ook het 
geval wanneer de aanwezigheid op het grondgebied van de stad Sint-Truiden wordt vastgesteld van 

personen, die nooit ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de stad Sint- Truiden. 
 
Vreemde onderdanen kunnen slechts van ambtswege ingeschreven worden in de bevolkingsregisters van 

de stad Sint-Truiden, wanneer zij toegelaten of gemachtigd zijn voor een verblijf van meer dan 3 
maanden. 

 
Artikel 15: 

De dienst bevolking legt de resultaten van het onderzoek binnen 1 maand na de vaststelling van de 

feiten voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 16: 

Het college van burgemeester en schepenen beslist tot inschrijving dan wel tot niet-inschrijving in de 
bevolkingsregisters. 
 

De beslissing tot niet-inschrijving dient met redenen omkleed te zijn. De niet-inschrijving kan niet 
verantwoord worden door elementen die vreemd zijn aan het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, 

maar moet gebaseerd zijn op controles, waarbij vastgesteld wordt dat betrokkene en/of gezin niet op het 
aangegeven adres verblijft. 

 
De inschrijving van ambtswege gaat in op datum van beslissing van de positieve vaststelling van de 
effectieve verblijfplaats. 

 
Artikel 17: 
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De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de inschrijving van ambtswege wordt 

door de dienst bevolking binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekende zending en met redenen 
omkleed ter kennis gebracht van betrokkene en/of gezin. 

 
De dienst bevolking geeft aan de gemeente van de vorige hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op 
het grondgebied van de stad Sint-Truiden was gevestigd er kennis van dat betrokkene en/of gezin 

 
• ofwel ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de stad Sint-Truiden; 

• ofwel niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Sint-Truiden. 

 
Artikel 18: 
Afvoering ambtshalve 

Het is de taak van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om aan de dienst bevolking 
te melden welke personen van ambtswege moeten afgevoerd worden. 

 
Artikel 19: 

Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt dat betrokkene en/of gezin niet op 
het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd en de nieuwe verblijfplaats niet 
achterhaald kan worden (o.a. door het contacteren van familieleden), zal de wijkinspecteur de afvoering 

van ambtswege voorstellen. 

 
De wijkinspecteur verifieert steeds de SIDIS-databank om na te gaan of betrokkene niet werd 
opgesloten in een strafinrichting. 

 
De ambtshalve afvoering wordt ook voorgesteld wanneer: 

 
• betrokkene zich in het buitenland heeft gevestigd en zich niet bevindt in een situatie van tijdelijke 

afwezigheid; 

• betrokkene en/of gezin die ingeschreven is op een referentieadres bij een natuurlijk persoon, niet meer 
aan de voorwaarden voldoet en zijn verblijfstoestand niet geregulariseerd kan worden, omdat de 
natuurlijke persoon van verblijfplaats is veranderd, overleden is, zelf van ambtswege werd afgevoerd of zich 
niet akkoord heeft verklaard met de aanvraag van een referentieadres door betrokkene; 

• vreemde onderdanen hun recht of hun toelating tot verblijf van meer dan drie maanden of tot 

vestiging verloren hebben; 

• gedetineerden bij vrijlating geen nieuwe verblijfplaats binnen de maand kunnen meedelen aan de 
dienst bevolking. 

 
Wanneer betrokkene en/of gezin is ingeschreven op een referentieadres bij het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn (OCMW) volstaat voor de afvoering van ambtswege een voorstel van de raad 
voor maatschappelijk welzijn. In dit laatste geval werd het onderzoek gevoerd door de ambtenaren van 

het OCMW. 
 
Indien het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats onvoldoende elementen oplevert om tot een 

besluit te komen, vraagt de dienst bevolking, indien nodig, een bijkomend onderzoek aan de 
wijkinspecteur. 

 
Artikel 20: 
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Het referentieadres is het adres, waar een natuurlijk persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven 

met de toestemming van 

 
• ofwel een natuurlijk persoon, die is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Sint-

Truiden; 

• ofwel een rechtspersoon (vzw, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk met minstens 5 

jaar rechtspersoonlijkheid die onder meer de belangen behartigen van rondtrekkende 

bevolkingsgroepen). 

 

De toestemmende natuurlijke persoon of rechtspersoon verbindt zich ertoe alle post of administratieve 
documenten te bezorgen aan de op zijn/haar adres ingeschreven natuurlijke persoon. 

 
Artikel 21: 

De afvoering van ambtswege wordt voorgesteld op basis van een grondige woonstcontrole en na een 

gemotiveerd verslag van de wijkinspecteur hoofdstuk I, artikel 6-9. 
 
Wanneer de woning klaarblijkelijk bewoond wordt door derden, zal één bezoek van de wijkinspecteur ter 

plaatse vaak voldoende zijn. 
 

Is de woning niet bewoond zal de wijkinspecteur minstens 3 keer ter plaatse gaan over een periode van 
maximaal 2 maanden (ook buiten de kantooruren). 
 

In geval van twijfel (bijvoorbeeld wanneer de woning niet door derden bewoond wordt of wanneer het 
buurtonderzoek weinig nuttige informatie oplevert) kan de wijkinspecteur in de brievenbus een bericht 

achterlaten, waarbij de betrokkene en/of gezin wordt verzocht spoedig contact op te nemen met de 
wijkinspecteur. 

 
Artikel 22: 

De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3 werkdagen na het afsluiten van het 

onderzoek bezorgd aan de dienst bevolking, die betrokkene bij aangetekende brief uitnodigt om zijn 
verblijfstoestand te regulariseren. 

 
Indien de verblijfstoestand niet geregulariseerd werd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de 
kennisgeving, maakt de dienst bevolking het verslag van de ambtenaar burgerlijke stand tot afvoering 

van ambtswege van betrokkene op. 

 
Artikel 23: 

Als uit het onderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin: 

 
• zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft in een andere gemeente, brengt de dienst bevolking de 

andere gemeente hiervan op de hoogte eerder dan de afvoering van ambtswege voor te stellen aan 

het college van burgemeester en schepenen; 

• zich bevindt in een geval van tijdelijke afwezigheid (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, internering, 

studies, ...), zal de dienst bevolking deze tijdelijke afwezigheid vermelden in het Rijksregister en 

geen afvoering van ambtswege voorstellen. 

 
De afvoering van ambtswege kan onmiddellijk aan het college van burgemeester en schepenen 
voorgesteld worden, wanneer uit het buurtonderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin 
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• meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig is op zijn hoofdverblijfplaats zonder aangifte van 

adreswijziging te doen of zonder melding te maken van zijn tijdelijke afwezigheid en de huidige 
verblijfplaats niet gekend is; 

• en er eventueel nieuwe bewoners (die niets te maken hebben met de vorige bewoner) hun 

hoofdverblijfplaats op het desbetreffend adres gevestigd hebben. 

 
Artikel 24: 

Bij de afvoering van ambtswege legt de dienst bevolking de resultaten van het onderzoek binnen de 

maand na de vaststelling van de feiten voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 25: 

Het college van burgemeester en schepenen gelast de afvoering van ambtswege van alle betrokken 

gezinsleden uit de bevolkingsregisters, wanneer: 
 

• uit het verslag van de ambtenaar burgerlijke stand blijkt dat het onmogelijk is de nieuwe 

hoofdverblijfplaats vast te stellen; 

• de afvoering van ambtswege van het referentieadres blijkt uit het voorstel van de raad voor 

maatschappelijk welzijn; 
• betrokkene en/of gezin de woning reeds meer dan 6 maanden verlaten heeft en de huidige verblijfplaats 

niet gekend is; 

• de gedetineerde bij vrijlating geen nieuwe verblijfplaats binnen de maand heeft meegedeeld aan 

de dienst bevolking. 

 

De afvoering van ambtswege gaat in op datum van beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen behalve wanneer het verlies van het recht van verblijf het gevolg is van een beslissing van de 
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). In dit laatste geval is geen beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen nodig en gaat de afvoering van ambtswege in op datum van beslissing van 

DVZ. 

 
Artikel 26: 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de afvoering van ambtswege wordt 
door de dienst bevolking binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekende zending en met redenen 
omkleed ter kennis gebracht van betrokkene en/of gezin. 

 
Artikel 27: Bezwaar 

Betrokkene en/of gezin kan zijn bezwaren betreffende de kennisgeving van inschrijving of afvoering van 
ambtswege, aangevuld met bewijsstukken, schriftelijk meedelen aan de ambtenaar burgerlijke stand 
binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving. De postdatum geldt als bewijs. 

 
De dienst bevolking legt het bezwaar tegen de ambtshalve inschrijving of afvoering voor aan het college 
van burgemeester en schepenen. De gemotiveerde beslissing wordt binnen de 14 dagen schriftelijk ter 

kennis gebracht van betrokkene en/of gezin. 

 
Artikel 28: Beroep 

Betrokkene en/of gezin kan binnen de 30 dagen tegen de beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen schriftelijk beroep instellen bij FOD binnenlandse zaken, algemene 
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directie instellingen en bevolking, dienst bevolking en identiteitskaarten, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 

1000 Brussel. 

 
De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken oordeelt enkel over betwistingen inzake: 
 

• ambtshalve afvoering bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen; 

 
• ambtshalve inschrijving bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen; 

• weigering tot inschrijving na aanvraag door betrokkene; 

• weigering tot inschrijving na onderzoek op vraag van een andere gemeente. 

 
Alle andere betwistingen moeten worden voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg of aan de Raad 
van State naargelang het geval en de keuze van de burger. 

 
Artikel 29: 
Diverse 

Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats gebeurt conform de vigerende algemene 

onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters. 

 
Artikel 30: 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikels 248 tot en 

met 264) van het Gemeentedecreet. 
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8.Reglement betreffende het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats  

van personen op het grondgebied van de gemeente Gingelom9 

 
 

 

I Procedure onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats 

 
Artikel 1: 

Eenieder, die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van de gemeente Gingelom moet 

hiervan aangifte doen bij de dienst bevolking van de gemeente Gingelom. 

 

Artikel 2: 

De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe hoofdverblijfplaats op het 

grondgebied van de gemeente Gingelom effectief betrokken werd, of ten laatste de dag voor het vertrek 

bij overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar een ander land. 

 

Artikel 3: 

De aangifte wordt gedaan door de alleenstaande, de referentiepersoon van het gezin voor zichzelf en de 

andere leden van het gezin op hetzelfde adres of door het gezinslid zelf. 

Dit kan: 

 hetzij persoonlijk aan het loket van de dienst Bevolking, gemeentehuis, Sint-Pieterstraat 1 te 3890 

Gingelom; 

 hetzij per brief gericht aan het gemeentebestuur Gingelom, dienst Bevolking, Sint- 

Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom; 

 hetzij per fax op nummer 011 83 15 79 van de dienst Bevolking; 

➢ hetzij per e-mail aan bevolking@gingelom.be, mits hij/zij zich voldoende identificeert door onder 

andere elektronische identiteitskaart, rijksregisternummer, … 

Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige zijn/haar hoofdverblijfplaats voor het eerst verlaat om zijn 

hoofdverblijfplaats elders op het grondgebied van de gemeente Gingelom te vestigen, moet hij/zij bij de 

aangifte van adresverandering vergezeld zijn door de persoon of één van de personen, die het ouderlijk 

gezag over hem/haar uitoefenen. 

Wanneer echter de ouders niet meer samenleven en de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats bij de ene 

ouder wenst over te brengen naar de hoofdverblijfplaats van de andere ouder op het grondgebied 

van de gemeente Gingelom, moet de minderjarige altijd begeleid zijn door de ouder, bij wie hij/zijn 

hoofdverblijfplaats gaat vestigen. 

De dienst Bevolking zal in bovengenoemde gevallen uiterlijk de 2e werkdag na de aangifte de andere ouder 

van deze aangifte in kennis stellen op voorwaarde dat de andere ouder zijn/haar hoofdverblijfplaats 

niet in het buitenland gevestigd heeft of niet van ambtswege afgevoerd is van de bevolkingsregisters. 

Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats wordt gelijktijdig gestart. 

De andere ouder beschikt over een termijn van 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving om 

desgevallend een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak waarbij hem/haar het exclusief 

ouderlijk gezag werd toegewezen of om aan te tonen dat de andere ouder uit het ouderlijk gezag werd 

ontzet, in welk geval de gemeente niet tot de inschrijving op het aangegeven adres kan overgaan. 
 

 
9 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 30 juni 2015. 

mailto:bevolking@gingelom.be
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In het geval van co-ouderschap, blijft de minderjarige ingeschreven op het adres van de laatste regelmatige 

inschrijving, tenzij een adres van inschrijving werd vastgelegd door de rechter, of in een notariële akte, of in een 
onderling akkoord dat door de rechtbank gehomologeerd werd. 

Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige voor de eerste maal de ouderlijke verblijfplaats heeft verlaten 

zonder akkoord van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over hem/haar uitoefenen, zal 

de dienst bevolking de persoon of de personen, die het ouderlijk gezag over hem/haar uitoefenen 

hiervan in kennis stellen. 

Als minstens één van de personen, die het ouderlijk gezag uitoefenen, zijn/haar schriftelijk akkoord met de 

adreswijziging heeft verleend, kan de gemeente de betrokken minderjarige op dit nieuwe adres inschrijven, dit 

op voorwaarde dat betrokkene er effectief zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd. 

Indien geen van de personen, die het ouderlijk gezag uitoefenen over de betrokken minderjarige, reageert op 

deze kennisgeving, zal de ambtenaar burgerlijke stand de minister van binnenlandse zaken hiervan in kennis stellen, 

die het dossier verder afhandelt. 

 
Artikel 4: 

Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats wordt gevoerd op initiatief van de lokale politie Sint-

Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken of op verzoek van de ambtenaar burgerlijke stand, naar aanleiding van 

 een aangifte van verblijfsverandering: 

wanneer betrokkene verklaart dat zijn/haar hoofdverblijfplaats 

a) zich op het grondgebied van de gemeente bevindt; 

b) naar een andere plaats in de gemeente werd overgebracht. 

 een ontstentenis van aangifte: een vermoeden van verblijfsverandering of op vraag van een andere 

gemeente 

zodra de dienst Bevolking vernomen heeft dat betrokkene (en gezin) zijn/haar 

hoofdverblijfplaats 

a) in de gemeente heeft gevestigd of verplaatst zonder hiervan aangifte te hebben gedaan; 

b) in de gemeente heeft verlaten zonder hiervan aangifte te hebben gedaan (gebruik van model 

6) 

De dienst Bevolking bezorgt de onderzoeksopdracht van de ambtenaar burgerlijke stand uiterlijk de 2e 

werkdag na de aangifte, het ontstaan van het vermoeden van verblijfsverandering of na ontvangst van de 

vraag van de andere gemeente aan de wijkinspecteur. 

 
Artikel 5: 

De wijkinspecteur onderzoekt of de betrokkene en/of gezin, die aangifte doet, effectief in de gemeente 

Gingelom verblijft gedurende het grootste deel van het jaar. 

 
Artikel 6: 

Het onderzoek van de wijkinspecteur omvat: 

 de wijkinspecteur gaat zo snel mogelijk (in principe binnen de 8 werkdagen na de aangifte) ter 

plaatse bij de alleenstaande of het gezin en vergewist zich van de identiteit van alle gezinsleden 

 de wijkinspecteur onderzoekt of alle personen die op de aangifte vermeld staan, er ook 

werkelijk wonen; 

 de wijkinspecteur moet de betrokkene en/of gezin persoonlijk aantreffen in de woning. Soms zijn 

hiervoor meerdere bezoeken noodzakelijk; 

de wijkinspecteur kan , binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden, navraag doen bij de eigenaar van de 

woning, bij eventuele andere bewoners van het gebouw, buren, 

winkeliers uit de buurt, … om meer informatie te verzamelen over de feitelijke verblijfplaats van 

betrokkene en/of het gezin; 

 de wijkinspecteur gaat, binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden, na of betrokkene 
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en/of het gezin over aparte sanitaire voorzieningen en over een eigen ruimte met 

kookgelegenheid beschikt, of er voldoende energieverbruik is, of er eventueel 

telefoonrekeningen betaald worden, of er voldoende kledij aanwezig is. Ook de plaats waar de 

kinderen naar school gaan, het lidmaatschap van de gezinsleden bij plaatselijke 
verenigingen, de arbeidsplaats, … kunnen relevant zijn; 

 de wijkinspecteur verricht daarvoor alle onderzoeksdaden, nodig binnen de grenzen van de 

opdracht en wettelijke bevoegdheden, om tot de vaststelling over te gaan; 

 de wijkinspecteur gebruikt voor de vaststellingen model 2 of model 2bis. 

Bij het onderzoek van de werkelijke verblijfplaats van een niet-ontvoogde minderjarige, waarvan de ouders 

niet meer samenleven, zal de wijkinspecteur meerdere bezoeken ter plaatse uitvoeren bij elk van de ouders 

en dit, indien mogelijk, gespreid over een langere periode, die zich niet beperkt tot de schoolvakanties. 

Op deze manier kan reeds in aanzienlijke mate worden vermeden dat voortdurend en afwisselend door elk 

van beide ouders aangifte wordt gedaan van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de betrokken 

minderjarige naar zijn/haar adres. 

 
 

Artikel 7: 

De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk, gedagtekend en 

ondertekend verslag. 

Het verslag bevat minstens volgende gegevens: 

 de identiteit van de perso(o)n(en) aangetroffen op het adres; 

 het vorige en toekomstige adres; 

 eventuele opmerkingen over de woning (bijvoorbeeld toestand van de woning); 

 de data en tijdstippen waarop de plaatsbezoeken uitgevoerd werden; 

 de feiten, waaruit blijkt dat de betrokkene en/of gezin 

a) daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres van de aangifte of op het 

adres waar ze werden aangetroffen; 

b) zijn hoofdverblijfplaats ergens anders hebben gevestigd, met vermelding van de 

vermoedelijke verblijfplaats; 
c) zijn hoofdverblijfplaats hebben verlaten zonder opgave van een nieuw adres; 

 de naam, voornaam en functie van de wijkinspecteur die het onderzoek voert. 

 
 

Artikel 8: 

Indien betrokkene en/of gezin op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft, overhandigt de 

wijkinspecteur een uitnodiging tot aanpassing van zijn adres in de chip van zijn elektronische 

identiteitskaart. Betrokkene en/of gezin zal zich binnen de 8 werkdagen met zijn hun elektronische 

identiteitskaart persoonlijk aanbieden bij de dienst Bevolking. 

Indien betrokkene en/of gezin niet op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft, zal de 

wijkinspecteur dit in het verslag opnemen. 

 
Artikel 9: 
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De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3 werkdagen na het onderzoek bezorgd aan de dienst 

Bevolking, die overgaat tot inschrijving of niet-inschrijving van betrokkene en/of gezin op datum van de aangifte. 
 
Artikel 10: 

Na afloop van het onderzoek en binnen 20 dagen na de datum van de aangifte, stelt de dienst Bevolking de 

gemeente van de vorige hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op het grondgebied van de gemeente 

Gingelom was gevestigd, in kennis van dat: 

 de betrokkene en/of gezin ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente 

Gingelom (gebruik van het inschrijvingsbewijs model 3) 

 de aanvraag om inschrijving van betrokkene en/of gezin in de bevolkingsregisters van de gemeente 

Gingelom geweigerd werd (gebruik van het attest van niet-inschrijving model 4). 

De eventuele beslissing tot niet-inschrijving moet met redenen omkleed worden en ter kennis 

gebracht worden van de betrokkene en/of gezin (gebruik van model 9). 

 
 

II Inschrijving van ambtswege 

 
Artikel 11: 

Het is de taak van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om aan de dienst Bevolking 

te melden welke personen van ambtswege ingeschreven moeten worden. 

 
 

Artikel 12: 

Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt dat betrokkene en/of gezin 

werkelijk op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd zonder daarvan aangifte te doen 

bij de dienst Bevolking, zal de wijkinspecteur betrokkene en/of gezin oproepen om de nodige stappen te 

ondernemen. In dat geval begint de normale procedure te lopen volgens het artikel 1-10. 

Als de wijkinspecteur echter vaststelt dat betrokkene en/of gezin geen gevolg aan de oproep verleent, 

stelt de wijkinspecteur de inschrijving van ambtswege van betrokkene en/of gezin voor. 

Dit is ook het geval wanneer de aanwezigheid op het grondgebied van de gemeente Gingelom wordt 

vastgesteld van personen, die nooit ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente 

Gingelom. Vreemde onderdanen kunnen slechts van ambtswege ingeschreven worden in de 

bevolkingsregisters van de gemeente Gingelom, wanneer zij toegelaten of gemachtigd zijn voor een verblijf 

van meer dan 3 maanden. 

 
Artikel 13: 

De dienst Bevolking legt de resultaten van het onderzoek binnen 1 maand na de vaststelling van de feiten 

voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 14: 

Het college van burgemeester en schepenen beslist tot inschrijving dan wel tot niet-inschrijving in de 

bevolkingsregisters. 

De beslissing tot niet-inschrijving dient met redenen omkleed te zijn. De niet-inschrijving kan niet verantwoord 

worden door elementen die vreemd zijn aan het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, 
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maar moet gebaseerd zijn op controles, waarbij vastgesteld wordt dat betrokkene en/of gezin niet op het 

aangegeven adres verblijft. 

De inschrijving van ambtswege gaat in op datum van beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen. 

 
Artikel 15: 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de inschrijving van ambtswege wordt door 

de dienst Bevolking binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekende zending en met redenen omkleed ter 

kennis gebracht van betrokkene en/of gezin. 

De dienst Bevolking geeft aan de gemeente van de vorige hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op het 

grondgebied van de gemeente Gingelom was gevestigd er kennis van dat betrokkene en/of gezin 

 ofwel ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente Gingelom (gebruik van het 

inschrijvingsbewijs model 3) 

 ofwel niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Gingelom (gebruik van het 

attest van niet-inschrijving model 4). 

 

III Afvoering van ambtswege 

 
Artikel 16: 

Het is de taak van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om aan de dienst Bevolking 

te melden welke personen van ambtswege moeten afgevoerd worden. 

 
Artikel 17: 

Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt dat betrokkene en/of gezin niet op het 

aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd en de nieuwe verblijfplaats niet achterhaald kan 

worden (o.a. door het contacteren van familieleden), zal de wijkinspecteur de afvoering van 

ambtswege voorstellen. 

Dit is ook het geval wanneer: 

 betrokkene zich in het buitenland heeft gevestigd en zich niet bevind in een situatie van 

tijdelijke afwezigheid; 

 betrokkene en/of gezin die ingeschreven is op een referentieadres bij een natuurlijk persoon, niet 

meer aan de voorwaarden voldoet voor deze inschrijving en zijn verblijfstoestand niet 

geregulariseerd kan worden, omdat de natuurlijke persoon van verblijfplaats is veranderd, 

overleden is of zelf van ambtswege werd afgevoerd; 

 vreemde onderdanen hun recht of hun toelating tot verblijf van meer dan drie maanden of tot 

vestiging verloren hebben. 

Wanneer betrokkene en/of gezin is ingeschreven op een referentieadres bij het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn (OCMW) volstaat voor de afvoering van ambtswege een beslissing van de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn. In dit laatste geval werd het onderzoek gevoerd door de ambtenaren 

van het OCMW. 

Indien het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats onvoldoende elementen oplevert om tot een besluit 

te komen, vraagt de dienst Bevolking, indien nodig, een bijkomend onderzoek aan de wijkinspecteur. 
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Artikel 18: 

De afvoering van ambtswege wordt voorgesteld op basis van een grondige woonstcontrole en na een 

gemotiveerd verslag van de wijkinspecteur (artikel 4-7). 

Wanneer de woning klaarblijkelijk bewoond wordt door derden, zal één bezoek van de 

wijkinspecteur ter plaatse vaak voldoende zijn. 

Is de woning niet bewoond zal de wijkinspecteur minstens 3 keer ter plaatse gaan over een periode van 

maximaal 2 maanden (ook buiten de kantooruren). 

In geval van twijfel (bijvoorbeeld wanneer de woning niet door derden bewoond wordt of wanneer het 

buurtonderzoek weinig nuttige informatie oplevert) kan de wijkinspecteur in de brievenbus een bericht 

achtergelaten worden, waarbij de betrokkene en/of gezin wordt/worden verzocht spoedig contact op te 

nemen met de wijkagent. Betrokkene (en gezin) krijgt van maximaal 1 maand tijd om te reageren. 

 
Artikel 19: 

De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3 werkdagen na het afsluiten van het 

onderzoek bezorgd aan de dienst Bevolking, die het verslag van de ambtenaar burgerlijke stand opmaakt. 

 
Artikel 20: 

Als uit het onderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin: 

 zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft in een andere gemeente, brengt de dienst Bevolking de 

andere gemeente hiervan op de hoogte (gebruik van model 6) eerder dan de afvoering van 

ambtswege voor te stellen aan het college van burgemeester en schepenen; 
 zich bevindt in een geval van tijdelijke afwezigheid (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, 

internering, studies, …), zal de dienst Bevolking deze tijdelijke afwezigheid vermelden in het 

Rijksregister en geen afvoering van ambtswege voorstellen. 

De afvoering van ambtswege kan onmiddellijk aan het college van burgemeester en schepenen 

voorgesteld worden, wanneer uit het buurtonderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin 

 meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig is op zijn hoofdverblijfplaats zonder aangifte van 

adreswijziging te doen of zonder melding te maken van zijn tijdelijke afwezigheid en de huidige 

verblijfplaats niet gekend is; 

 en er eventueel nieuwe bewoners (die niets te maken hebben met de vorige bewoner) hun 

hoofdverblijfplaats op het desbetreffend adres gevestigd hebben. 

 
Artikel 21: 

Vooraleer het dossier afvoering van ambtswege voor te leggen aan het college van burgemeester en 

schepenen, raadpleegt de dienst Bevolking het directoraat‐generaal Penitentiaire Inrichtingen, Dienst 

Detentiebeheer van FOD Justitie teneinde te verifiëren of de betrokkene en eventueel minderjarige 

kinderen niet in een strafinrichting of in een instelling voor sociale bescherming opgesloten is/zijn. Indien 

dat het geval is, bezorgt de dienst Bevolking een model 6 aan de gemeente, waar de gevangenis of 

instelling voor sociale bescherming gelegen is. 

 
Artikel 22: 

Bij de afvoering van ambtswege legt de dienst Bevolking de resultaten van het onderzoek binnen de maand 

na de vaststelling van de feiten voor aan het college van burgemeester en schepenen. 
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Artikel 23: 

Het college van burgemeester en schepenen gelast de afvoering van ambtswege uit de 

bevolkingsregisters, wanneer: 

 uit het verslag van de ambtenaar burgerlijke stand blijkt dat het onmogelijk is de nieuwe 

hoofdverblijfplaats vast te stellen; 

 de afvoering van ambtswege van het referentieadres blijkt uit de beslissing van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

 betrokkene en/of gezin de woning reeds meer dan 6 maanden verlaten heeft en de huidige 

verblijfplaats niet gekend is. 

De afvoering van ambtswege gaat in op datum van beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen behalve wanneer het verlies van het recht van verblijf het gevolg is van een beslissing van de 

dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). In dit laatste geval is geen beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen nodig en gaat de afvoering van ambtswege in op datum van beslissing van DVZ. 

 
Artikel 24: 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de afvoering van ambtswege wordt door 

de dienst Bevolking binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekende zending en met redenen omkleed ter 

kennis gebracht van betrokkene en/of gezin. 

IV Bezwaar/beroep. 
 

Artikel 25: Bezwaar 

Betrokkene en/of gezin kan zijn bezwaren betreffende de kennisgeving van inschrijving of afvoering van 

ambtswege, eventueel aangevuld met bewijsstukken, schriftelijk meedelen aan de ambtenaar burgerlijke 

stand binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving. De postdatum geldt als bewijs. 

Indien de bezwaren gegrond zijn, vraagt de dienst Bevolking aan het college van burgemeester en schepenen 

de annulatie van de inschrijving of afvoering van ambtswege. De gemotiveerde beslissing wordt zo binnen de 

14 dagen schriftelijk ter kennis gebracht van betrokkene en/of gezin. 

Artikel 26: Beroep 

Betrokkene en/of gezin kunnen tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

schriftelijk beroep instellen bij FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Dienst 

Bevolking en Identiteitskaarten, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel. 

 

V Diverse. 

 
Artikel 27: 

Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats gebeurt conform de vigerende Algemene 

Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters. 
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9.Reglement betreffende het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats van 
personen op het grondgebied van de gemeente Nieuwerkerken10 

 
 

I Procedure onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats 

 
Artikel 1: 

Eenieder, die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van de gemeente 

Nieuwerkerken moet hiervan aangifte doen bij de dienst bevolking van de gemeente 

Nieuwerkerken. 

 
Artikel 2: 

De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe hoofdverblijfplaats op het 

grondgebied van de gemeente Nieuwerkerken effectief betrokken werd, of ten laatste de dag voor het 

vertrek bij overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar een ander land. 

 
Artikel 3: 

De aangifte wordt gedaan door de alleenstaande, de referentiepersoon van het gezin voor zichzelf en de 

andere leden van het gezin op hetzelfde adres of door het gezinslid zelf. Dit kan: 

a. Hetzij persoonlijk aan het loket van de dienst Bevolking, administratiefcentrum, Kerkstraat 113, 

3850 Nieuwerkerken; 

b. Hetzij per brief gericht aan het gemeentebestuur Nieuwerkerken, dienst Bevolking, 

Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken; 

c. Hetzij per fax op nummer 011-67 37 00 van de dienst Bevolking; 

d. Hetzij per e-mail aan bevolking@nieuwerkerken.be, mits hij/zij zich voldoende identificeert met 

het rijksregisternummer, ... 
Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige zijn/haar hoofdverblijfplaats voor het eerst verlaat om 

zijn hoofdverblijfplaats elders op het grondgebied van de gemeente Nieuwerkerken te vestigen, moet 

hij/zij bij de aangifte van adresverandering vergezeld zijn door de persoon of één van de personen, die 

het ouderlijk gezag over hem/haar uitoefenen. 

Wanneer echter de ouders niet meer samenleven en de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats bij de ene 

ouder wenst over te brengen naar de hoofdverblijfplaats van de andere ouder op het grondgebied van 

de gemeente Nieuwerkerken, moet de minderjarige altijd begeleid zijn door de ouder, bij wie hij/zij 

zijn/haar hoofdverblijfplaats gaat vestigen. 

De dienst Bevolking zal in bovengenoemde gevallen uiterlijk de 2e werkdag na de aangifte de andere ouder 

van deze aangifte in kennis stellen op voorwaarde dat de andere ouder zijn/haar hoofdverblijfplaats 

niet in het buitenland gevestigd heeft of niet van ambtswege afgevoerd is van de bevolkingsregisters. 

Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats wordt gelijktijdig gestart. 

De andere ouder beschikt over een termijn van 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving om 

desgevallend een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak waarbij hem/haar het exclusief 

ouderlijk gezag werd toegewezen of om aan te tonen dat de andere ouder uit het ouderlijk gezag werd 

ontzet, in welk geval de gemeente niet tot de inschrijving op het aangegeven adres kan overgaan. 

In het geval van co-ouderschap, blijft de minderjarige ingeschreven op het adres van de laatste 

regelmatige inschrijving, tenzij een adres van inschrijving werd vastgelegd door de rechter, of in een 

notariële akte, of in een onderling akkoord dat door de rechtbank gehomologeerd werd. 

Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige voor de eerste maal de ouderlijke verblijfplaats heeft verlaten 

 
10 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 25 juni 2015. 
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zonder akkoord van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over hem/haar uitoefenen, zal de 

dienst bevolking de persoon of de personen, die het ouderlijk gezag over hem/haar uitoefenen hiervan 

in kennis stellen. 

Als minstens één van de personen, die het ouderlijk gezag uitoefenen, zijn/haar schriftelijk akkoord met de 

adreswijziging heeft verleend, kan de gemeente de betrokken minderjarige op dit nieuwe adres 

inschrijven, dit op voorwaarde dat betrokkene er effectief zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd. 

Indien geen van de personen, die het ouderlijk gezag uitoefenen over de betrokken minderjarige, reageert 

op deze kennisgeving, zal de ambtenaar burgerlijke stand de minister van binnenlandse zaken hiervan in 

kennis stellen, die het dossier verder afhandelt. 

 
Artikel 4: 

Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats wordt gevoerd op initiatief van de lokale politie Sint-

Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken of op verzoek van de ambtenaar burgerlijke stand, naar aanleiding 

van 

15. Een aangifte van verblijfsverandering: 

wanneer betrokkene verklaart dat zijn/haar hoofdverblijfplaats 

a) zich op het grondgebied van de gemeente bevindt; 

b) naar een andere plaats in de gemeente werd overgebracht. 

16. Een ontstentenis van aangifte: een vermoeden van verblijfsverandering of op vraag van een andere 

gemeente 

zodra de dienst Bevolking vernomen heeft dat betrokkene (en gezin) zijn/haar 

hoofdverblijfplaats 

a) in de gemeente heeft gevestigd of verplaatst zonder hiervan aangifte te hebben gedaan; 

b) in de gemeente heeft verlaten zonder hiervan aangifte te hebben gedaan (gebruik van model 

6) 

De dienst Bevolking bezorgt de onderzoeksopdracht van de ambtenaar burgerlijke stand uiterlijk de 2e 

werkdag na de aangifte, het ontstaan van het vermoeden van verblijfsverandering of na ontvangst van 

de vraag van de andere gemeente aan de wijkinspecteur. 

 
Artikel 5: 

De wijkinspecteur onderzoekt of de betrokkene en/of gezin, die aangifte doet/doen, effectief in de gemeente 

Nieuwerkerken verblijft/verblijven gedurende het grootste deel van het jaar. 

 
Artikel 6: 

Het onderzoek van de wijkinspecteur omvat: 

25. De wijkinspecteur gaat zo snel mogelijk (in principe binnen de 8 werkdagen) ter plaatse bij de 

alleenstaande of het gezin en vergewist zich van de identiteit van alle gezinsleden 

26. De wijkinspecteur onderzoekt of alle personen die op de aangifte vermeld staan, er ook 

werkelijk wonen; 
27. De wijkinspecteur moet de betrokkene en/of gezin persoonlijk aantreffen in de woning. 

Soms zijn hiervoor meerdere bezoeken noodzakelijk; 

28. De wijkinspecteur kan binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden, navraag doen bij de 

eigenaar van de woning, bij eventuele andere bewoners van het gebouw, buren, winkeliers uit 

de buurt, enz... om meer informatie te verzamelen over de feitelijke verblijfplaats van 

betrokkene en/of het gezin; 

29. De wijkinspecteur gaat, binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden, na of betrokkene 

en/of het gezin over aparte sanitaire voorzieningen en over een eigen ruimte met 

kookgelegenheid beschikt, of er voldoende energieverbruik is, of er eventueel 

telefoonrekeningen betaald worden, of er voldoende kledij aanwezig is. Ook de plaats waar de 

kinderen naar school gaan, het lidmaatschap van de gezinsleden bij plaatselijke verenigingen, de 
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arbeidsplaats, kunnen relevant zijn; 

30. De wijkinspecteur verricht daarvoor alle onderzoeksdaden, nodig binnen de grenzen van de 

opdracht en wettelijke bevoegdheden, om tot de vaststelling over te gaan; 

31. De wijkinspecteur gebruikt voor de vaststellingen model 2 of model 2bis. 

Bij het onderzoek van de werkelijke verblijfplaats van een niet-ontvoogde minderjarige, waarvan de ouders 

niet meer samenleven, zal de wijkinspecteur meerdere bezoeken ter plaatse uitvoeren bij elk van de ouders 

en dit, indien mogelijk, gespreid over een langere periode, die zich niet beperkt tot de schoolvakanties. 

Op deze manier kan reeds in aanzienlijke mate worden vermeden dat voortdurend en afwisselend door elk 

van beide ouders aangifte wordt gedaan van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de betrokken 

minderjarige naar zijn/haar adres. 

 
Artikel 7: 

De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk, gedagtekend en 

ondertekend verslag. 

Het verslag bevat minstens volgende gegevens: 

6. De identiteit van de perso(o)n(en) aangetroffen op het adres; 

7. Het vorige en toekomstige adres; 

8. Eventuele opmerkingen over de woning (bijvoorbeeld toestand van de woning); 

9. De data en tijdstippen waarop de plaatsbezoeken uitgevoerd werden; 

10. De feiten, waaruit blijkt dat de betrokkene en/of gezin 

a) daadwerkelijk zijn/hun hoofdverblijfplaats heeft/hebben op het adres van de aangifte of op het 

adres waar ze werden aangetroffen; 

b) zijn/hun hoofdverblijfplaats ergens anders hebben gevestigd, met vermelding van de 

vermoedelijke verblijfplaats; 
c) zijn/hun hoofdverblijfplaats hebben verlaten zonder opgave van een nieuw adres; 

11. de naam, voornaam en functie van de wijkinspecteur die het onderzoek voert. 

 
Artikel 8: 

Indien betrokkene en/of gezin op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft, overhandigt de 

wijkinspecteur een uitnodiging tot aanpassing van zijn/hun adres in de chip van zijn adres in de chip van zijn 

elektronische identiteitskaart. Betrokkene en/of gezin zal zich binnen de 8 werkdagen met zijn 

elektronische identiteitskaart persoonlijk aanbieden bij de dienst Bevolking. 

Indien betrokkene en/of gezin niet op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft, zal de 

wijkinspecteur dit in het verslag opnemen. 

 
Artikel 9: 

De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3 werkdagen na het onderzoek bezorgd 

aan de dienst Bevolking, die overgaat tot inschrijving of niet-inschrijving van betrokkene en/of gezin op 

datum van de aangifte. 

 
Artikel 10: 

Na afloop van het onderzoek en binnen 20 dagen na de datum van de aangifte, stelt de dienst Bevolking 

de gemeente van de vorige hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op het grondgebied van de gemeente 

Nieuwerkerken was gevestigd, in kennis van dat: 

12. de betrokkene en/of gezin ingeschreven is/zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente 

Nieuwerkerken (gebruik van het inschrijvingsbewijs model 3) 
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de aanvraag om inschrijving van betrokkene en/of gezin in de bevolkingsregisters van de gemeente Nieuwerkerken 

geweigerd werd (gebruik van het attest van niet-inschrijving model 4). 

De eventuele beslissing tot niet-inschrijving moet met redenen omkleed worden en ter kennis 

gebracht worden van de betrokkene en/of gezin (gebruik van model 9). 

 
II Inschrijving van ambtswege 

 
Artikel 11: 

Het is de taak van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om aan de dienst Bevolking 

te melden welke personen van ambtswege ingeschreven moeten worden. 

 
Artikel 12: 

Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt dat betrokkene en/of gezin werkelijk 

op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd zonder daarvan aangifte te doen bij de 

dienst 

Bevolking, zal de wijkinspecteur betrokkene en/of gezin oproepen om de nodige stappen te 

ondernemen. In dat geval begint de normale procedure te lopen volgens het artikel 1-10. 

Als de wijkinspecteur echter vaststelt dat betrokkene en/of gezin geen gevolg aan de oproep verleent, 

stelt de wijkinspecteur de inschrijving van ambtswege van betrokkene en/of gezin voor. Dit is ook het geval 

wanneer de aanwezigheid op het grondgebied van de gemeente Nieuwerkerken wordt vastgesteld van 

personen, die nooit ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente Nieuwerkerken. 

Vreemde onderdanen kunnen slechts van ambtswege ingeschreven worden in de bevolkingsregisters van de 

gemeente Nieuwerkerken, wanneer zij toegelaten of gemachtigd zijn voor een verblijf van meer dan 3 

maanden. 

 
Artikel 13: 

De dienst Bevolking legt de resultaten van het onderzoek binnen 1 maand na de vaststelling van de feiten 

voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 14: 

Het college van burgemeester en schepenen beslist tot inschrijving dan wel tot niet-inschrijving in de 

bevolkingsregisters. 

De beslissing tot niet-inschrijving dient met redenen omkleed te zijn. De niet-inschrijving kan niet 

verantwoord worden door elementen die vreemd zijn aan het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, maar 

moet gebaseerd zijn op controles, waarbij vastgesteld wordt dat betrokkene en/of gezin niet op het 

aangegeven adres verblijft/verblijven. 

De inschrijving van ambtswege gaat in op datum van beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen. 

 
Artikel 15: 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de inschrijving van ambtswege wordt door 

de dienst Bevolking binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekende zending en met redenen omkleed ter 

kennis gebracht van betrokkene en/of gezin. 

De dienst Bevolking geeft aan de gemeente van de vorige hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op het 

grondgebied van de gemeente Nieuwerkerken was gevestigd er kennis van dat betrokkene en/of gezin 

13. ofwel ingeschreven is/zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Nieuwerkerken (gebruik 

van het inschrijvingsbewijs model 3) 
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ofwel niet is/zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Nieuwerkerken (gebruik van het attest van 

niet-inschrijving model 4) 

 
III Afvoering van ambtswege 

 
Artikel 16: 

Het is de taak van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om aan de dienst Bevolking 

te melden welke personen van ambtswege moeten afgevoerd worden. 

 
Artikel 17: 

Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt dat betrokkene en/of gezin niet op het 

aangegeven adres zijn/hun hoofdverblijfplaats heeft/hebben gevestigd en de nieuwe verblijfplaats niet 

achterhaald kan worden (o.a. door het contacteren van familieleden), zal de wijkinspecteur de 

afvoering van ambtswege voorstellen. 
Dit is ook het geval wanneer: 

15. betrokkene zich in het buitenland heeft gevestigd en zich niet bevindt in een situatie van 

tijdelijke afwezigheid; 

16. betrokkene en/of gezin die ingeschreven is op een referentieadres bij een natuurlijk persoon, niet 

meer aan de voorwaarden voldoet voor deze inschrijving en zijn verblijfstoestand niet 

geregulariseerd kan worden, omdat de natuurlijke persoon van verblijfplaats is veranderd, 

overleden is of zelf van ambtswege werd afgevoerd; 

17. vreemde onderdanen hun recht of hun toelating tot verblijf van meer dan drie maanden of tot 

vestiging verloren hebben. 

Wanneer betrokkene en/of gezin is ingeschreven op een referentieadres bij het Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) volstaat voor de afvoering van ambtswege een voorstel van de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn. In dit laatste geval werd het onderzoek gevoerd door de ambtenaren van 

het OCMW. 

Indien het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats onvoldoende elementen oplevert om tot een besluit 

te komen, vraagt de dienst Bevolking, indien nodig, een bijkomend onderzoek aan de wijkinspecteur. 

 
Artikel 18: 

De afvoering van ambtswege wordt voorgesteld op basis van een grondige woonstcontrole en na een 

gemotiveerd verslag van de wijkinspecteur (artikel 4-7). Wanneer de woning klaarblijkelijk bewoond wordt 

door derden, zal één bezoek van de wijkinspecteur ter plaatse vaak voldoende zijn. 
Is de woning niet bewoond zal de wijkinspecteur minstens 3 keer ter plaatse gaan over een periode 

van maximaal 2 maanden (ook buiten de kantooruren). 

In geval van twijfel (bijvoorbeeld wanneer de woning niet door derden bewoond wordt of wanneer het 

buurtonderzoek weinig nuttige informatie oplevert) kan de wijkinspecteur in de brievenbus een bericht 

achtergelaten worden, waarbij de betrokkene en/of gezin wordt/worden verzocht spoedig contact op te 

nemen met de wijkagent. Betrokkene (en gezin) krijgt maximaal 1 maand tijd om te reageren. 

 
Artikel 19: 

De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3 werkdagen na het afsluiten van het 

onderzoek bezorgd aan de dienst Bevolking, die het verslag van de ambtenaar burgerlijke stand opmaakt. 

 
Artikel 20: 

Als uit het onderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin: 
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zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft in een andere gemeente ,brengt de dienst Bevolking de andere gemeente 

hiervan op de hoogte (gebruik van model 6) eerder dan de afvoering van ambtswege voor te stellen aan het college 
van burgemeester en schepenen; 

18. zich bevindt in een geval van tijdelijke afwezigheid (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, 

internering, studies, ...), zal de dienst Bevolking deze tijdelijke afwezigheid vermelden in het 

Rijksregister en geen afvoering van ambtswege voorstellen. 

De afvoering van ambtswege kan onmiddellijk aan het college van burgemeester en schepenen 

voorgesteld worden, wanneer uit het buurtonderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin 
19. meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig is op zijn hoofdverblijfplaats zonder aangifte 

van adreswijziging te doen of zonder melding te maken van zijn tijdelijke afwezigheid en de huidige 

verblijfplaats niet gekend is; 

20. en er eventueel nieuwe bewoners (die niets te maken hebben met de vorige bewoner) hun 

hoofdverblijfplaats op het desbetreffend adres gevestigd hebben. 

 
Artikel 21: 

Vooraleer het dossier afvoering van ambtswege voor te leggen aan het college van burgemeester en 
schepenen, raadpleegt de dienst Bevolking het directoraat‐generaal Penitentiaire Inrichtingen, Dienst 

Detentiebeheer van FOD Justitie teneinde te verifiëren of de betrokkene en eventueel minderjarige 

kinderen niet in een strafinrichting of in een instelling voor sociale bescherming opgesloten is/zijn. Indien 

dat het geval is, bezorgt de dienst Bevolking een model 6 aan de gemeente, waar de gevangenis of 

instelling voor sociale bescherming gelegen is. 

 
Artikel 22: 

Bij de afvoering van ambtswege legt de dienst Bevolking de resultaten van het onderzoek binnen de maand 

na de vaststelling van de feiten voor aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 23: 

Het college van burgemeester en schepenen gelast de afvoering van ambtswege uit de 

bevolkingsregisters, wanneer: 

8. uit het verslag van de ambtenaar burgerlijke stand blijkt dat het onmogelijk is de nieuwe 

hoofdverblijfplaats vast te stellen; 

9. de afvoering van ambtswege van het referentieadres blijkt uit het voorstel van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

10. betrokkene en/of gezin de woning reeds meer dan 6maanden verlaten heeft en de huidige 

verblijfplaats niet gekend is. 
De afvoering van ambtswege gaat in op datum van beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen behalve wanneer het verlies van het recht van verblijf het gevolg is van een beslissing van de 

dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). In dit laatste geval is geen beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen nodig en gaat de afvoering van ambtswege in op datum van beslissing van DVZ. 

 
Artikel 24: 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de afvoering van ambtswege wordt door 

de dienst Bevolking binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekende zending en met redenen omkleed ter 

kennis gebracht van betrokkene en/of gezin. 

 
IV Bezwaar/beroep. 

 
Artikel 25: 
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Bezwaar 

Betrokkene en/of gezin kan zijn bezwaren betreffende de kennisgeving van inschrijving of afvoering van 

ambtswege, eventueel aangevuld met bewijsstukken, schriftelijk meedelen aan de ambtenaar burgerlijke 

stand binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving. De postdatum geldt als bewijs. 

Indien de bezwaren gegrond zijn, vraagt de dienst Bevolking aan het college van burgemeester en schepenen 

de annulatie van de inschrijving of afvoering van ambtswege. De gemotiveerde beslissing wordt zo binnen de 

14 dagen schriftelijk ter kennis gebracht van betrokkene en/of gezin. 

 
Artikel 26: Beroep 

Betrokkene en/of gezin kunnen tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

schriftelijk beroep instellen bij FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Dienst 

Bevolking en Identiteitskaarten, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel. 

 
V Diverse. 

 
Artikel 27: 

Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats gebeurt conform de vigerende Algemene 

Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters. 
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10.Belastingreglement op tweede verblijven11 

 

Artikel 1 

Voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting 

geheven op de tweede verblijven die gelegen zijn op het grondgebied van Sint-

Truiden. 

 

Artikel 2 

Als tweede verblijf wordt beschouwd, elke private woongelegenheid die de eigenaar of 
huurder 

niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hem/haar voor bewoning kan 
worden gebruikt, 

ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine 
weekendhuizen 

of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, 

met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en die al of niet 

ingeschreven zijn in de kadastrale legger. 

 
 

Als tweede verblijf worden evenwel niet beschouwd: 

• De lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 

• Garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens; 

• Een private woongelegenheid die niet aan de criteria van een minimum aan 
bewoonbaarheid voldoet. 

M.a.w. als blijkt uit onderzoek dat de woongelegenheid niet als tweede verblijf kan 
worden benut: 

• De woning is niet stabiel/veilig genoeg. 

• De woning kan stedenbouwkundig niet erkend worden als tweede verblijf. 

• Het ontbreken van of te minimale bemeubeling. 

• Sanitaire voorzieningen: het ontbreken van een goed functionerend 

toilet, stromend water, aansluiting op riolering. 

• Het ontbreken van verwarmingsmiddelen om de woongedeelten met een 

woonfunctie tot een normale temperatuur en op een veilige manier te 

kunnen verwarmen. 

• De afwezigheid van elektriciteit om de woning te kunnen verlichten en 

elektrische installaties op een veilige manier te kunnen gebruiken. 

•  De woongelegenheden die minder dan 3 maanden per aanslagjaar 

bewoond worden. (aantonen aan de hand van afrekeningen water en 

elektriciteitsverbruik) 

• De woongelegenheden die zijn opgenomen in de registers inzake 

leegstand en verwaarlozing. De bewijsplicht hiertoe ligt bij de 

 
11 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 21 december 2021 
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belastingplichtige. 

 

Artikel 3 

Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op 

700,00 EUR per tweede verblijf. De belasting is ondeelbaar en 

voor het ganse aanslagjaar verschuldigd. 

 
Artikel 4 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf ongeacht 

de duur van een eventuele verhuring en ongeacht het feit dat de eigenaar al 

dan niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters is ingeschreven. 

In geval van mede-eigendom is iedere eigenaar hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
algehele belasting. 

 
Artikel 5 

De belastingplichtige moet jaarlijks een aangifte indienen bij het 

stadsbestuur op een door de stad voorgeschreven formulier. 

Dit formulier bevat ten minste de volgende gegevens: 

• de datum van aangifte; 

• identificatiegegevens van het gebouw of de woning, met inbegrip van de 

laatst bekende kadastrale gege vens; 

• de identificatiegegevens van de houder(s) van het zakelijk recht. 

De aangifte gebeurt door middel van een verklaring op eer en wordt 

ondertekend door de indiener ervan. Een belastingplichtige die geen 

aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf een vragen aan het 

stadsbestuur. 

Het aangifteformulier wordt door middel van een beveiligde zending aan het stadsbestuur 
bezorgd. 

 
Artikel 6 

Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige 

aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve 

ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de 

belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan 

de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 

maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is 

evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de 

belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te 

rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de 

kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve 

vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd 

gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. 

Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de 

belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling 
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schade te berokkenen. 

 

Artikel 7 

De ambtshalve geheven belastingen, vastgesteld en ingekohierd 

in toepassing van artikel 6 van dit reglement, worden verhoogd 

met een bedrag dat gelijk is aan het dubbel van de verschuldigde 

belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en 

samen met de ambtshalve belasting ingekohierd. 

 

Artikel 8 

De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de 

geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 

30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 
Artikel 9 

De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 

schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en 

gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn 

van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum 

van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

 

Artikel 10 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen van het bestuurlijk toezicht 

(artikels 326 tot en met 334) van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 

2017 en later wijziging. 
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11.Gemeentelijk heffingsreglement op tweede verblijven Nieuwerkerken12 
 

 
Artikel 1: aanslagjaren  
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de tweede verblijven die 
gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Nieuwerkerken, ongeacht het feit of ze al dan niet in de 
kadastrale legger zijn ingeschreven. 
 
Artikel 2: definitie tweede verblijf 
Onder tweede verblijf wordt verstaan elke andere private woongelegenheid, op het grondgebied van de 
gemeente Nieuwerkerken, die niet het hoofdverblijf vormt van de eigenaar of de huurder, maar die wel op elk 
moment door hem kan worden bewoond. Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, grote 
of kleine weekendhuizen, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets 
gelijkgestelde caravans die al dan niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger. 
 
Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 

- Het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroeps- en/of handelsactiviteit; 

- De tenten en woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans; 

- Een private woongelegenheid die niet aan de criteria van een minimum aan bewoonbaarheid voldoet. 
M.a.w. als blijkt uit onderzoek dat de woongelegenheid niet als tweede verblijf kan worden benut: 

o De woning is niet stabiel/veilig genoeg; 
o De woning kan stedenbouwkundig niet erkend worden als tweede verblijf; 
o Het ontbreken van of te minimale bemeubeling; 
o Sanitaire voorzieningen: ontbreken van een goed functionerend toilet, stromend water, 

aansluiting op riolering; 
o Het ontbreken van verwarmingsmiddelen om de woongedeelten met een woonfunctie tot een 

normale temperatuur en op een veilige manier te kunnen verwarmen; 
o De afwezigheid van elektriciteit om de woning te kunnen verlichten en elektrische installaties op 

een veilige manier te gebruiken. 
 
Vallen ook niet onder de toepassing van de heffing op tweede verblijven: 

- de onderwijsinrichtingen, studentenhuizen en –kamers, ziekenhuizen, instellingen met een sociaal doel, 
jeugdherbergen en andere gelijkaardige inrichtingen; 

- woningen gebruikt voor beschermd en/of begeleid wonen; 

- de woongelegenheden die op 1 januari van het aanslagjaar opgenomen zijn in het register voor 
leegstaande woningen. 

 
Onder wooncaravans moet worden verstaan de caravans die technisch niet gemaakt zijn om voortgetrokken te 
kunnen worden en waarvan het chassis en het type van wielen het voorslepen niet zouden verdragen. Met 
verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens worden alle soorten van caravans en woonaanhangwagens 
bedoeld die op de wettelijk voorgeschreven tijdstippen aan de technische controle onderworpen worden en 
waarvan een geldig schouwingsbewijs kan worden voorgelegd, waardoor ze op elk moment in het verkeer 
gebracht kunnen worden. 
 
Artikel 3: belasting  
Het bedrag van de heffing wordt forfaitair vastgesteld op 700€ per jaar en per tweede verblijf. De belasting is 
ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar verschuldigd door de belastingplichtige(n). 
 
Artikel 4: belastingplichtigen 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het betreffende pand op 1 
januari van het aanslagjaar.  

 
12 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 21 november 2019. 
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In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de 
vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder.  
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale 
belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
 
Artikel 5: aangifteformulier 
De belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 1 maart van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het 
gemeentebestuur op een door de gemeente voorgeschreven formulier. Dit formulier bevat ten minste de 
volgende gegevens: 

- de datum van aangifte; 

- identificatiegegevens van het gebouw of de woning, met inbegrip van de laatste bekende kadastrale 
gegevens; 

- de identificatiegegevens van de houder(s) van het zakelijk recht. 
 
De betrokkenen die geen aangifteformulier zouden ontvangen hebben zijn niettemin verplicht spontaan aan het 
gemeentebestuur de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de belasting, en dit ten 
laatste één maand na de eigendomsverwerving. De eerste aangifte van tweede verblijf blijft geldig tot de 
opzegging. 
 
Artikel 6: inkohiering  
De belasting zal worden ingevorderd door middel van een belastingkohier, opgemaakt en uitvoerbaar verklaard 
door het College van Burgemeester en Schepenen.  
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 7: ambtshalve vaststelling en belasting  
Bij gebrek aan verklaring of afgifte of in geval van laattijdig, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag betekent het College van 
Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, bij aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van 
deze elementen en het bedrag van de belasting.  
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag 
die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
Wanneer de belasting ambtshalve wordt ingekohierd wordt zij verhoogd met een bedrag van 235,50 euro. 
 
Artikel 8: bezwaren  
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger, die meent ten onrechte te zijn belast, kan een bezwaarschrift 
indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk te worden 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd te zijn en op straffe van verval te worden ingediend binnen een termijn 
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet, of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
Artikel 9:  
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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12.Reglement m.b.t. de inventarisatie en heffingen op de tweede verblijven13 
 

 
Artikel 1. 
Voor een termijn van 6 jaar, die aanvangt op 01 januari 2020 en eindigt op 31 december 2026 wordt een 
belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht het feit of 
ze al dan niet in de kadastrale legger ingeschreven zijn. 
 
Artikel 2. 
Onder tweede verblijven wordt verstaan elke woon-of verblijfsgelegenheid waarvan degene die er kan 
verblijven, voor deze woon-of verblijfsgelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het 
vreemdelingenregister, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine 
weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, wooncaravans of alle andere vaste woongelegenheden.  
De woongelegenheid dient effectief gebruikt te worden. Bovendien dient de woongelegenheid en huiskavel als 
een goede huisvader onderhouden te worden. Het gebruik van water en elektriciteit binnen de woning kan 
aangetoond worden door verbruiksfacturen. 
 
Artikel 3. 
Als tweede verblijf worden niet beschouwd:  

- Lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten;  
- Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens;  
- Een private woongelegenheid die niet aan de criteria van een minimum aan bewoonbaarheid voldoet.  

 
M.a.w. als blijkt uit onderzoek dat de woongelegenheid niet als tweede verblijf kan worden benut:  - De 
woning is niet stabiel/ veilig genoeg;  

- De woning kan stedenbouwkundig niet erkend worden als tweede verblijf;  
- Het ontbreken van of te minimale bemeubeling;  
- Sanitaire voorzieningen: het ontbreken van een goed functionerend toilet, stromend water, aansluiting 
op riolering;  
- Het ontbreken van verwarmingsmiddelen om de woongedeelten met een woonfunctie tot een 
normale temperatuur en op een veilige manier te kunnen verwarmen;  
- De afwezigheid van elektriciteit om de woning te kunnen verlichten en elektrische installaties op een 
veilige manier te kunnen gebruiken. 

 
Artikel 4. 
Onder wooncaravans moet worden verstaan de caravans die technisch niet gemaakt zijn om voortgetrokken te 
worden en waarvan het chassis en het type van wielen het voortslepen niet zouden verdragen. Met 
verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens worden alle soorten caravans en woonaanhangwagens 
bedoeld die op wettelijk voorgeschreven tijdstippen aan de technische controle onderworpen worden en 
waarvan een geldig schouwingsbewijs kan worden voorgelegd, waardoor ze op elk moment in het verkeer 
gebracht kunnen worden. 
 
Artikel 5. 
Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op 500,00 euro per jaar en per tweede verblijf. 
 
Artikel 6. 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar 
is van het tweede verblijf ongeacht de duur van een eventuele verhuring en ongeacht het feit dat de eigenaar 
al dan niet in het gemeentelijke bevolkingsregister is ingeschreven. De hoedanigheid van tweede verblijf wordt 
op dezelfde datum beoordeeld. In geval van mede-eigendom is de mede-eigenaar de belasting verschuldigd 
voor zijn wettelijk aandeel. 
 

 
13 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 
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Artikel 7. 
Indien de woongelegenheid, zoals omschreven in artikel 2, op 1 januari van het aanslagjaar effectief leegstaat 
en niet gebruikt wordt als tweede verblijf, komt ze in aanmerking voor de leegstandsbelasting en wordt de 
procedure voor leegstand in gang gezet. De belasting op de tweede verblijven is dan niet verschuldigd. 
 
Artikel 8. 
De belastingplichtigen zijn verplicht de belastbare elementen op te geven overeenkomstig het aangifteformulier 
dat jaarlijks wordt toegezonden door het gemeentebestuur. Het aangifteformulier dient behoorlijk ingevuld en 
ondertekend teruggestuurd te worden binnen de termijn vastgesteld door het bestuur.  
Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben of belastingplichtig worden na de inzameling van de 
aangifteformulieren zijn niettemin verplicht voor 01 augustus van het aanslagjaar spontaan de nodige gegevens 
te bezorgen om de aanslag te kunnen berekenen. Hierbij geldt telkens de postdatum als bewijs. Bij afgifte geldt 
de datumstempel inkomende post als bewijs. 
 
Artikel 9. 
Bij gebrek aan aangifte binnen deze termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer wordt overgegaan tot 
ambsthalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de 
belastingplichtige per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag 
van de belasting.  
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de datum van verzending van 
de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
Artikel 10. 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 11. 
De belasting is betaalbaar binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 12. 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger, die meent ten onrechte te zijn belast, kan een bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk te worden 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd te zijn en op straffe van verval te worden ingediend binnen een termijn 
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  
Het college van burgemeester en schepenen doet een uitspraak over het bezwaar binnen een termijn van zes 
maanden vanaf de ontvangst van het bezwaarschrift. Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger niet 
akkoord is met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of als hij geen beslissing krijgt 
binnen de voorziene termijn, kan hij beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Enkel als de 
belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dat in een bezwaarschrift heeft gevraagd, zal men worden 
uitgenodigd op een hoorzitting, waarbij men de kans krijgt zijn bezwaar mondeling uiteen te zetten. 
 
Artikel 13. 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, 
voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
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13.Stedelijk reglement voor de registratie van verwaarloosde woningen en 
gebouwen14 

 

 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen  

In dit reglement wordt verstaan onder:  

1° administratie: de stedelijke administratieve eenheid die door het stadsbestuur wordt belast 
met de opsporing van verwaarloosde gebouwen, de opmaak, het beheer en de actualisering van 
het register van verwaarloosde woningen en gebouwen;  

2° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen  
a) een aangetekend schrijven,  

b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;   

c) een aangetekende elektronische zending.  

3° gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 

omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1° van het decreet van 19 april 
1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten, zoals vermeld in artikel 24, 2° van het decreet van 22 december 1995 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996;  

4° woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 
van een gezin of alleenstaande, zoals vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse 

Wooncode;  

5° beschermd onroerend erfgoed: onroerende goederen die beschermd zijn als monument of 
stadsof dorpsgezicht zoals omschreven in artikel 6.1.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 

12 juli 2013.  

6° opnamedatum: de datum waarop de woning of het gebouw opgenomen wordt in het 
verwaarlozingsregister;  

7° verjaardag: het ogenblik waarop een nieuwe periode van twaalf maanden verstreken is sinds 

de opnamedatum, zolang de woning of het gebouw niet uit het verwaarlozingsregister is 
geschrapt;  

8° verwaarlozingsregister: het stedelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, 

vermeld in artikel 2 van dit reglement;  

9° renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die door de 
administratie wordt goedgekeurd en waarin volgende elementen zijn opgenomen:  

1. een overzicht van de voorgenomen werken die stedenbouwkundig niet 

vergunningsplichtig zijn en waaruit blijkt dat de nodige renovatiewerken zullen uitgevoerd 

worden;  

2. een gedetailleerd tijdschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 24 

maanden de woning of het gebouw gerenoveerd wordt;  

3. bestekken of facturen die niet ouder zijn dan één jaar;  

4. indien van toepassing, het akkoord van alle mede-eigenaars.  

10° houder van het zakelijk recht: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:  

 
14 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 29 juni 2020 
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a) de volle eigendom,  

b) het recht van opstal of van erfpacht,  

c) het vruchtgebruik.  

Artikel 2: Verwaarlozingsregister  
§1. De administratie houdt een register bij van verwaarloosde woningen en gebouwen  

§2. In het verwaarlozingsregister worden de volgende gegevens opgenomen:  

1° het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw, 

2° de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw,  

3° de identiteit en het adres van alle houders van het zakelijk recht,  

4° het nummer en de datum van de administratieve akte,  

5° de gebreken en tekenen van verval die aanleiding gaven tot de opname.  

Artikel 3: Registratie van verwaarlozing  
§1. Het college van burgemeester en schepenen stelt de personeelsleden aan voor de opsporing 
van verwaarloosde woningen en gebouwen. Het college van burgemeester en schepenen kan 

hiervoor ook personeelsleden van de projectuitvoerder van de intergemeentelijke samenwerking 
‘Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden’ aanstellen.  

De onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden van de aangestelde personen worden 

omschreven in het artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.  

§2. Een woning of een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als 

verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval 
vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, 
buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.  

Als ernstige zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval worden beschouwd de 
gebreken die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder 
wanneer bij hoofden/of bijgebouw(en):  

1° de water- of winddichtheid is aangetast en/of  

2° de stabiliteit is aangetast en/of  

3° onderdelen dreigen los te komen en/of  

4° voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.  

§3. Een verwaarloosde woning of verwaarloosd gebouw wordt opgenomen in het 
verwaarlozingsregister aan de hand van een genummerde administratieve akte waaraan 

minstens één foto wordt toegevoegd. De administratieve akte bevat een beschrijvend verslag 
met een opsomming van alle gebreken die aanleiding geven tot de opname in het 

verwaarlozingsregister. De datum van de vaststelling is de datum van de administratieve akte, 
en geldt eveneens als opnamedatum in het verwaarlozingsregister.  

§4. Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en 

onbewoonbare woningen, kan eveneens opgenomen worden in het verwaarlozingsregister, en 
omgekeerd.  

§5. Een woning die of een gebouw dat in het stedelijk leegstandsregister staat, kan eveneens 
opgenomen worden in het verwaarlozingsregister, en omgekeerd.  
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Artikel 4: Kennisgeving van de opname  

Alle houders van het zakelijk recht worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van de 
beslissing tot opname in het verwaarlozingsregister.  

De kennisgeving bevat:  

1° de administratieve akte met het beschrijvend verslag,  

2° informatie over de gevolgen van de opname in het verwaarlozingsregister,  

3° informatie over de beroepsprocedure tegen de opname in het verwaarlozingsregister,  

4° informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het verwaarlozingsregister.  

De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de houder(s) van het zakelijk recht. 
Is de woonplaats van een houder van het zakelijk recht niet bekend, dan wordt de beveiligde 

zending gericht aan zijn verblijfplaats. Is de verblijfplaats van een houder van het zakelijk recht 
niet bekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan het adres van de woning of het 
gebouw waarop de administratieve akte betrekking heeft.  

Artikel 5: Beroep tegen de opname  

§1. Binnen een termijn van 30 dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van de 
kennisgeving, vermeld in artikel 4, kan een zakelijk gerechtigde bij het college van 
burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het 

verwaarlozingsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend.  

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal de volgende gegevens bevatten:  
1. de identiteit en het adres van de indiener;  

2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw 

of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;  

3. de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het 

verwaarlozingsregister ten onrechte is gebeurd. De vaststelling van de leegstand kan 

betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.  

Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de 

indiening van het beroepschrift.  

§2. Een laattijdig ingediend beroep tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld als een 
verzoek tot schrapping als vermeld in artikel 6.  

§3. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de houder van 

het zakelijk recht, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 
tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-

stagiair. 

§4. De administratie stuurt aan de indiener van een beroepschrift een ontvangstbevestiging.  

§5. Het beroepschrift is onontvankelijk als het niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen 
in paragraaf 1. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de administratie dit onverwijld mee 
aan de indiener. Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is mogelijk zolang de 

beroepstermijn van §1 niet verstreken is.  

§6. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de gegrondheid van de 
ontvankelijke beroepschriften. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor 

een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een 
feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen 

belaste administratie.  
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§7. Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en betekent zijn 

beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig 
dagen, die ingaat de dag na de betekening van het beroepschrift.  

§8. Als de beslissing tot opname in het verwaarlozingsregister niet tijdig betwist wordt, of het 

beroep van de houder van het zakelijk recht onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, blijft 
de woning of het gebouw opgenomen in het verwaarlozingsregister.  

Artikel 6: Schrapping uit het verwaarlozingsregister  

§1. De administratie schrapt een woning of een gebouw uit het verwaarlozingsregister wanneer 

de houder van het zakelijk recht bewijst dat alle gebreken die op korte termijn verder verval in 
de hand werken, zoals omschreven in artikel 3, §4 hersteld of verwijderd zijn. In geval van 
sloop moet alle puin geruimd zijn.  

De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen 

van gemeen recht, uitgezonderd de eed. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een 
feitenonderzoek uitgevoerd door de met de opsporing van verwaarloosde gebouwen en 

woningen belaste administratie.  

§2. Voor de schrapping uit het verwaarlozingsregister richt de houder van het zakelijk recht een 
ondertekend en gemotiveerd verzoek aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek 

bevat:  

1° de identiteit en het adres van de indiener,  

2° de vermelding van het nummer van het opnameattest en het adres van de woning of het 

gebouw waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft,  

3° de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het gebouw 

geschrapt mag worden uit het verwaarlozingsregister.  

Als datum van het schrappingsverzoek geldt de datum van de beveiligde zending.  
Het verzoek is onontvankelijk als het niet is ingediend overeenkomstig deze bepalingen.  

§3. Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de 

houder van het zakelijk recht, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot 
vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als 
advocaat of als advocaat-stagiair.  

§4. De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het verwaarlozingsregister 
en neemt een beslissing binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de 
betekening van het verzoek. De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar 

beslissing met een beveiligde zending.  

§6. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het 
verwaarlozingsregister. De datum van betekening van het schrappingsverzoek geldt als datum 

waarop de woning of het gebouw uit het verwaarlozingsregister wordt geschrapt.  

Artikel 7: Beroep tegen weigering tot schrapping  

§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning of gebouw uit het 
verwaarlozingsregister kan de houder van het zakelijk recht beroep aantekenen bij het college 

van burgemeester en schepenen. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend.  

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal de volgende gegevens bevatten:  
1. de identiteit en het adres van de indiener;  
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2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw 

of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;  

3. de weigeringsbeslissing waarop het beroep betrekking heeft.  

Het beroepschrift moet worden betekend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de 
dag na de betekening van de weigeringsbeslissing.  

Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de 

indiening van het beroep.  

Het beroepschrift is onontvankelijk als het niet is ingediend overeenkomstig deze bepalingen.  

§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle 
bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.  

§3. Als het beroep ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de houder van het 

zakelijk recht, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 
tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-
stagiair.  

§4. De administratie stuurt aan de indiener van het beroep een ontvangstbevestiging.  

§5. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de gegrondheid van de 
ontvankelijke beroepschriften. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor 
een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een 

feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen 
belaste administratie.  

§6. Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en betekent zijn 

beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig 
dagen, die ingaat de dag na de betekening van het beroep.  

§7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het 

verwaarlozingsregister.  

Artikel 8 Inwerkingtreding  

§1. Dit reglement treedt in werking op datum van de goedkeuring door de gemeenteraad.  

§2. Het reglement voor de registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 19 december 2017 wordt opgeheven van zodra onderhavig 

reglement in werking getreden is.  

§3. Woningen en gebouwen, die reeds eerder werden opgenomen in het register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen, blijven opgenomen in het register met hun 
oorspronkelijke opnamedatum.  

§4. Voor woningen en gebouwen die reeds werden opgenomen in het register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde een verzoek tot schrapping 
aanvragen, dat wordt behandeld zoals beschreven in artikel 6. 
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14.Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen15 
 

 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen  

De begripsomschrijvingen die gebruikt worden in het ‘stedelijk reglement voor de registratie van 

verwaarloosde woningen en gebouwen’ zijn ook geldig in dit reglement.  

Artikel 2: Belastingstermijn en belastbare grondslag  

§1. Er wordt een stedelijke belasting gevestigd op de woningen en gebouwen, die gedurende 
minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het verwaarlozingsregister.  

§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw 

gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het verwaarlozingsregister.  

Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit het verwaarlozingsregister, blijft de 
belasting verschuldigd bij elke verjaardag van de opname.  

Een woning of gebouw dat ook op de stedelijke inventaris leegstand voorkomt, wordt volgens 

het tarief van de verwaarlozingsbelasting belast.  

Artikel 3: Belastingplichtige  

§1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht op de verwaarloosde 
woning of het verwaarloosd gebouw op de verjaardag van de opnamedatum.  

§2. Indien er meerdere houders van het zakelijk recht zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot 

betaling van de totale belastingschuld.  

Artikel 4: Tarief van de belasting  

Op de eerste verjaardag van de inventarisatie bedraagt de belasting:  

• 2.000 euro voor een woning of een gebouw;  

• 4.000 euro voor een pand dat beschermd is als onroerend erfgoed.  

Op de tweede verjaardag van de inventarisatie bedraagt de belasting:  

• 3.000 euro voor een woning of een gebouw;  

• 6.000 euro voor een pand dat beschermd is als onroerend erfgoed.  

Op de derde verjaardag van de inventarisatie bedraagt de belasting:  

• 4.000 euro voor een woning of een gebouw;  

• 8.000 euro voor een pand dat beschermd is als onroerend erfgoed.  

Op de vierde verjaardag van de inventarisatie bedraagt de belasting:  

• 5.000 euro voor een woning of een gebouw;  

• 10.000 euro voor een pand dat beschermd is als onroerend erfgoed.  

Bij alle verjaardagen volgend op de vierde verjaardag van de inventarisatie worden dezelfde 
bedragen toegepast als op de vierde verjaardag.  

De belasting is ondeelbaar verschuldigd per opnamejaar.  

 
15 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 29 juni 2020 
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Artikel 5: Vrijstellingen  

§1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden door middel van het daartoe 

bestemd aanvraagformulier. Dit formulier dient te worden ingediend via een beveiligde zending 
of door afgifte tegen ontvangstbewijs.  

Behoudens andersluidende bepaling, kan eenzelfde vrijstelling slechts 1 keer worden toegekend 

aan dezelfde houder van het zakelijk recht.  

§ 2. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling zoals 
vermeld in dit artikel, dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de 

administratie.  

Behoudens andersluidende bepaling, begint de vrijstelling te lopen bij aanvang van de 
belastbare termijn waarin de vrijstelling werd aangevraagd. 

 § 3. De administratie doet uitspraak over de aanvraag tot vrijstelling en betekent haar 

beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na de 
betekening van de aanvraag.  

§4. Een vrijstelling aangevraagd en bekomen door één van de mede-eigenaars geldt 
automatisch voor alle andere mede-eigenaars van de woning of het gebouw. Enkel de indiener 

van de vrijstelling zal door de administratie op de hoogte gebracht worden van de beslissing van 
de administratie. De aanvrager van de vrijstelling stelt de mede-eigenaars op de hoogte van de 

vrijstelling.  

§ 5. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na de betekening van het schrijven, 
vermeld in §4 kan de zakelijk gerechtigde, bij het college van burgemeester en schepenen 

beroep aantekenen tegen de beslissing tot de weigering van vrijstelling. Het beroep moet 
worden betekend via (digitale) beveiligde zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs.  

Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en betekent zijn 
beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na de 

betekening van het beroepsschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.  

§6. De volgende persoonsgebonden vrijstellingen kunnen worden toegekend:  

1° Wegens overmacht, als de belastingplichtige aantoont dat de woning of het gebouw 

opgenomen blijft in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen om redenen 

die onafhankelijk zijn van zijn wil. Deze vrijstelling wordt verleend voor een termijn van 

één belastbare termijn. De vrijstelling wegens overmacht kan opnieuw worden 

aangevraagd indien de belastingplichtige zich in een situatie van overmacht bevindt;  

2° De belastingplichtige die het zakelijk recht heeft op één enkele woning, bij uitsluiting van 

enig ander gebouw of enig andere woning, die als laatste de woning gebruikte als 

hoofdverblijfplaats en die tijdelijk of permanent verblijft in een erkende 

ouderenvoorziening of opgenomen is in een ziekenhuis of psychiatrische of penitentiaire 

instelling. De vrijstelling kan enkel worden toegekend voor de eerste belastbare termijn;  

3° De belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een 

gerechtelijke beslissing. Deze vrijstelling wordt verleend voor een termijn van één 

belastbare termijn.  

4° Een vrijstelling van 1 belastbare termijn wordt toegekend aan de belastingplichtige die 

sinds minder dan één jaar houder van het zakelijk recht is over de woning of het gebouw. 

Het bewijs moet afgeleverd worden door het voorleggen van een attest van de notaris 
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waaruit blijkt vanaf welke datum de belastingplichtige eigenaar is geworden of door het 

voorleggen van een notarisakte.  

Deze vrijstelling geldt niet voor:  

a) de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of 

 onrechtstreeks gecontroleerd wordt;  

b) de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten 

algemene titel.  

§7. De volgende gebouwgebonden vrijstellingen kunnen worden toegekend en gaan over op 
nieuwe zakelijk gerechtigden in geval van overdracht:  

1° als het gebouw of de woning gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde 

overheid voorlopig of definitief goedgekeurd onteigeningsplan. Deze vrijstelling kan 

jaarlijks aangevraagd worden zolang het onteigeningsplan niet opgeheven is.  

2° als het gebouw of de woning vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse 

ramp. Deze vrijstelling geldt gedurende een periode van drie belastbare termijnen vanaf 

de datum van de vernieling of beschadiging.  

Onder een ramp wordt verstaan elke gebeurtenis die uiterlijk waarneembare schade 

veroorzaakt aan de woning of het gebouw, waardoor de bewoning van de woning of het 
gebruik van het gebouw geheel of ten dele onmogelijk wordt. Dit dient door de 
belastingplichtige met alle mogelijke bewijsvoeringen en verklaringen aangetoond te 

worden.  

3° als het gebouw of de woning gerenoveerd wordt. Onder renovatie wordt verstaan:  

a) Ofwel handelingen die vergunningsplichtig zijn en waarvoor een definitieve en niet-

vervallen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning met 

stedenbouwkundige aspecten kan worden voorgelegd. Deze vrijstelling geldt voor een 

periode van twee belastbare termijnen.  

b) Ofwel handelingen die niet vergunningsplichtig zijn en waarvoor een ontvankelijke 

renovatienota kan worden voorgelegd. Deze vrijstelling geldt voor een periode van twee 

belastbare termijnen.  

4° Indien een woning of een gebouw beschermd wordt als monument of stads- of 

dorpsgezicht kan een vrijstelling worden aangevraagd indien kan worden aangetoond dat 

stappen worden ondernomen ter activatie van het pand. De vrijstelling wordt toegekend 

voor één belastbare termijn en kan jaarlijks worden aangevraagd zolang de eigenaar 

verdere stappen onderneemt.  

5° De woningen die de stad in sociaal beheer neemt zijn vrijgesteld van de belasting op 

verwaarloosde woningen en gebouwen.  

Artikel 6: Inkohiering  

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.  

Artikel 7: Bezwaar  

§1. De belastingplichtige kan, middels een beveiligde zending, bezwaar indienen tegen deze 

belasting bij het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst Financiën.  
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§2. De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het 

decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen.  

Artikel 8: Toepasselijke regelgeving  

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn 
de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 

6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de 
belastingen op de inkomsten betreffen.  

Artikel 9: Inwerkingtreding  

§1. Dit reglement treedt in werking op datum van de goedkeuring door de gemeenteraad.  

§2. Het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 19 december 2019 wordt opgeheven van zodra onderhavig reglement in 
werking getreden is.  

§3. Woningen en gebouwen, die reeds eerder werden opgenomen in het register verwaarloosde 

woningen en gebouwen, blijven opgenomen in het register met hun oorspronkelijke 
opnamedatum. Vrijstellingen en opschortingen die reeds eerder werden toegekend volgens de 

bepalingen van vorige reglement(en), blijven behouden met dezelfde duur en/of einddatum. Na 
afloop van deze vrijstelling gelden de bepalingen van dit reglement. 
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15.Reglement m.b.t. de inventarisatie en heffingen op verwaarloosde 
woningen en gebouwen16 
 

 

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen  
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder:  
 
1° Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid, dienst Omgeving, die door het gemeentebestuur 
wordt belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het verwaarlozingsregister. De 
gemeente kan hiervoor beroep doen op medewerkers van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.  
 
2° Administratieve akte: deze genummerde akte bestaat uit een fotodossier en een beschrijvend verslag met 
vermelding van de elementen die de verwaarlozing staven.  
 
3° Bezwaarinstantie: het college van Burgemeester en Schepenen.  
 
4° Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:  

- een aangetekend schrijven;  
- een afgifte tegen ontvangstbewijs.  

 
5° Gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het Heffingsdecreet.  
Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in artikel 3, §1 van dit 
reglement.  
 
6° Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1996.  
 
7° Registerbeheerder: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast 
met de opmaak, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen. De registerbeheerder kan hiervoor worden bijgestaan door medewerkers van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, na aanstelling door het college van burgemeester en schepenen;  
 
8° Registratiedatum: de datum waarop een woning of een gebouw met toepassing van artikel 4 van dit reglement 
in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen.  
 
9° Verjaardag: het ogenblik van verstrijken van elke periode van twaalf maanden vanaf de opnamedatum, 
zolang het gebouw of de woning niet uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen 
geschrapt is;  
 
10° Technisch verslag: dit werkinstrument wordt gebruikt ter voorbereiding van de administratieve akte en laat 
de woningcontroleurs toe ter plekke vaststellingen te noteren en deze eventueel later aan te vullen met 
gewijzigde informatie alsook met bezwaren van de zakelijk gerechtigde.  
 
11° Renovatienota: een gedateerde en ondertekende nota die door het college van burgemeester en schepenen 
wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen: - Een overzicht van de voorgenomen werken; - Een 
stappenplan waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal twee jaar een woning of gebouw bewoonbaar 
wordt gemaakt; - Bestekken en/of facturen. Deze facturen en bestekken mogen niet ouder zijn dan één jaar; - 
Eventueel schetsen en foto’s.  
12° Woning: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 5° van het Heffingsdecreet.  

 
16 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 



134 

 

 
13° Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:  

- de volle eigendom;  
- het recht van opstal of van erfpacht;  
- het vruchtgebruik. 

 

Hoofdstuk 2: Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen 
 
Artikel 2. Vaststelling van de verwaarlozing 
De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van verwaarloosde woningen en 
gebouwen belaste personeelsleden of de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde 
medewerkers van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, stellen de verwaarlozing van een woning of 
een gebouw vast in een genummerde administratieve akte, aan de hand van het model van technisch verslag 
dat als bijlage is toegevoegd aan dit reglement. Daarbij geldt een gebrek van categorie I voor één punt, van 
categorie II voor drie punten, van categorie III voor negen punten. Er is sprake van verwaarlozing als de 
indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal 18 punten. Aan het verslag wordt minstens één 
foto van de woning of het gebouw toegevoegd. 
 
Artikel 3. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen 
§1. De gemeente houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij. In dit register 
worden minimaal de volgende gegevens opgenomen: 
 

- het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;  
- de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;  
- de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden;  
- het nummer en de datum van de administratieve akte;  
- de toestand van verwaarlozing van de woning of het gebouw, inclusief het technisch verslag;  
- de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan;  
- de eventuele voorbereiding van een onteigeningsplan waarbinnen de verwaarloosde woning of 
gebouw zich situeert. 

 
Artikel 4. Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen 
§1. De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het verwaarloosd is, op 
in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, de vijfde werkdag na het verstrijken 
van de bezwaartermijn vermeld in artikel 6, §1, tweede lid, 4° of, wanneer een ontvankelijk bezwaar is ingediend, 
de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is.  
 
§2. Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen 
of woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen. Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen. 
 
Artikel 5. Kennisgeving van de voorgenomen registratie 
Alle zakelijk gerechtigden, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen, 
worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het gebouw op te 
nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.  
 
Deze kennisgeving bevat:  
 
1° de genummerde administratieve akte;  
 
2° het technisch verslag;  
 
3° informatie over de gevolgen van de registratie, inclusief verwijzing naar dit reglement;  
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4° informatie over de bezwaarprocedure tegen de opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen;  
 
5° informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen.  
 
6° informatie over de vrijstellingen. De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk 
gerechtigde(n). Is een woonplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending 
gericht aan zijn verblijfplaats. Is de verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de 
betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve akte betrekking heeft. 
 
Artikel 6. Bezwaar tegen de voorgenomen registratie 
§1.Tegen het voornemen om een woning of een gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen, vermeld in artikel 5, kan de zakelijk gerechtigde bezwaar indienen bij 
de bezwaarinstantie.  
 
Op straffe van nietigheid moet het bezwaarschrift:  
1° ondertekend en gemotiveerd zijn;  
2° met een beveiligde zending worden ingediend;  
3° minimaal de volgende gegevens bevatten: de identiteit en het adres van de indiener; de vermelding van het 
nummer van de administratieve akte; de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het 
bezwaarschrift betrekking heeft;  
4° worden betekend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de betekening van de beveiligde 
zending vermeld in artikel 5. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een 
vervangend bezwaarschrift ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt 
beschouwd.  
 
§2. Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld als een verzoek tot 
schrapping als vermeld in artikel 7. Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending 
als datum van de indiening van het bezwaarschrift.  
 
§3. De vaststelling van de verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, 
uitgezonderd de eed.  
 
§4. Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt 
hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die 
ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.  
 
§5. De bezwaarinstantie bezorgt de indiener van een bezwaarschrift een ontvangstbevestiging.  
 
§6. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften. Het onderzoek 
gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op 
stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde 
woningen en gebouwen belaste personeelsleden.  
 
§7. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing met een beveiligde zending 
aan de indiener ervan, binnen een termijn van orde van negentig dagen, die ingaat de dag na de betekening 
van het bezwaarschrift.  
 
§8. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 
Artikel 7. Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen 
§1. De registerbeheerder schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk verwaarlozingsregister 
wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer 
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vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag, vermeld in artikel 2, 9 punten of meer zouden 
opleveren. De zakelijk gerechtigde richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder.  
 
Op straffe van nietigheid moet dit verzoek:  
1° ondertekend en gemotiveerd zijn;  
2° met een beveiligde zending worden ingediend;  
3° minimaal de volgende gegevens bevatten: de identiteit en het adres van de indiener; de vermelding van het 
adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrekking heeft. Bij betekening per aangetekend 
schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening van het verzoek tot schrapping uit het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.  
 
§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed. 
 
§3 Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als 
raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.  
 
§4. De registerbeheerder bezorgt de indiener van het verzoek tot schrapping een ontvangstbevestiging.  
 
§5. De registerbeheerder onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping. Het 
onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een 
onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van 
verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.  
 
§6. De registerbeheerder doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en betekent zijn beslissing met een 
beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de 
betekening van verzoek. Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene 
termijn, wordt het verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd.  
 
§7. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening van het verzoek tot schrapping geldt als 
datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 
Artikel 8. Beroep tegen weigering tot schrapping 
§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning of gebouw uit het gemeentelijk register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen bij de 
bezwaarinstantie.  
 
Op straffe van nietigheid moet dit beroep:  
1° ondertekend en gemotiveerd zijn;  
2° met een beveiligde zending worden ingediend;  
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:  

- de identiteit en het adres van de indiener;  
- de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrekking heeft; 
- de weigeringsbeslissing;  

4° worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de 
weigeringsbeslissing.  
 
§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed.  
 
§3 Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt 
hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die 
ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.  
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§4. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het beroep een ontvangstbevestiging.  
 
§5. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepen. Het onderzoek gebeurt op 
stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet 
volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde woningen en 
gebouwen belaste personeelsleden.  
 
§6. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing met een beveiligde zending 
aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de betekening van 
beroepschrift. Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt 
het beroep geacht te zijn ingewilligd.  
 
§7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening van het verzoek tot schrapping geldt als 
datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 

 
Hoofdstuk 3: Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen 
 
Artikel 9. Belastingstermijn op belastbare grondslag 
§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en 
gebouwen die, gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen en gebouwen.  
 
§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 
twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen.  
Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit dit register, blijft de belasting verschuldigd bij het verstrijken 
van elke opeenvolgende periode van twaalf maanden.  
 
§3. Een gebouw of woning dat zowel op de verwaarlozings- als leegstandsregister voorkomt, wordt volgens het 
tarief van de verwaarlozingsheffing belast. 
 
Artikel 10. Belastingplichtige 
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde op de verwaarloosde woning of het verwaarloosd 
gebouw op de verjaardag van de registratiedatum. Indien er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik 
bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van de zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van 
vruchtgebruik op het op de verjaardag van de registratiedatum.  
 
§2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars elk verantwoordelijk voor de betaling van hun aandeel 
in de woning of het gebouw. Deze berekening wordt door de gemeente gedaan volgens de door hen beschikbare 
informatie.  
 
§3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de verkrijger van het 
zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister.  
De instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen twee maanden na het verlijden van de authentieke 
overdrachtsakte in kennis van de overdracht, de datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe zakelijk 
gerechtigde. 
 
 
Artikel 11. Tarief van de belasting 
§1. De belasting bedraagt: 
  

- 2000 euro voor een woning of gebouw.  
 
Indien de woning of het gebouw een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register staat, 
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bedraagt de belasting: 
 

- 3000 euro voor een woning of gebouw.  
 
Indien de woning of het gebouw een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register staat, 
bedraagt de belasting:  
 

- 4000 euro voor een woning of gebouw.  
 
Indien de woning of het gebouw een vierde of volgende opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
register staat, bedraagt de belasting: 
 

- 5000 euro voor een woning of gebouw. 
 
Artikel 12. Vrijstelling 
§1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending of tegen ontvangstbewijs 
bij de gemeente. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling als vermeld 
in onderstaande paragrafen §3,§4 of §5, dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de 
gemeente. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden door middel van het daartoe bestemd 
aanvraagformulier.  
Als een woning of gebouw na het verlopen van de vrijstellingstermijn nog steeds opgenomen is in het register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen, dan wordt de heffing vastgesteld op basis van het aantal termijnen 
van twaalf maanden dat de woning of het gebouw in het register is opgenomen.  
 
§2. Een beroep tegen de beslissing over een aanvraag tot vrijstelling kan ingediend worden bij de 
beroepsinstantie overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 16. 
 
§3. Subjectgebonden vrijstellingen (=gelden enkel voor de belastingplichtige die zich in de beschreven situatie 
bevindt):  

- De belastingplichtige die het zakelijk recht heeft op één enkele woning, bij uitsluiting van enig ander 
gebouw of enige andere woning, en die als houder van het recht de woning uitsluitend gebruikt als 
hoofdverblijfplaats. De vrijstelling geldt voor 3 jaar vanaf de eerste belasting conform dit 
belastingreglement, ongeacht of om een andere reden een vrijstelling verleend werd;  
 
- De belastingplichtige die het zakelijk recht heeft op één enkele woning, bij uitsluiting van enig ander 
gebouw of enige andere woning, die als laatste de woning gebruikte als hoofdverblijfplaats en die tijdelijk 
of permanent verblijft in een erkende ouderenvoorziening of opgenomen is in een ziekenhuis of 
psychiatrische of penitentiaire instelling. De belastingplichtige moet elk jaar een bewijs van opname 
leveren indien het over een tijdelijk verblijf gaat. De vrijstelling geldt voor 3 jaar vanaf de eerste belasting 
conform dit belastingreglement, ongeacht of om een andere reden een vrijstelling verleend werd. De 
vrijstelling vervalt vanaf het moment dat de belastingplichtige ontslagen is uit de psychiatrische instelling 
of het ziekenhuis;  
 
- De belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke 
beslissing. De vrijstelling geldt tot 1 jaar na de opheffing van de gerechtelijke beslissing tot beperking 
van de handelingsbekwaamheid;  
 
- Een vrijstelling van 2 jaar wordt toegekend aan de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar 
zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning. Indien het een woning betreft, kan enkel een 
vrijstelling worden verleend als dit de enige woning in eigendom is van de zakelijk gerechtigde. Deze 
vrijstelling geldt niet voor:  
 

• de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks 
gecontroleerd wordt;  
• de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel;  
• de overdracht aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van 
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overdracht bij erfopvolging of testament.  
 
§4. Objectgebonden vrijstellingen (gelden voor alle belastingplichtigen):  

- Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:  
 

• gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan, of geen voorwerp meer kan uitmaken van omgevingsvergunning omdat een 
voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 
 
• vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt voor 3 jaar vanaf de datum van de vernieling of beschadiging. Onder een 
ramp wordt verstaan elke gebeurtenis die uiterlijk waarneembare schade veroorzaakt aan het 
gebouw of de woning, waardoor het gebruik of de bewoning van het gebouw of de woning geheel 
of ten dele onmogelijk wordt; 
 

- Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning gerenoveerd wordt. Een woning of 
gebouw wordt gerenoveerd: 
 

• indien het gaat om handelingen die stedenbouwkundig gezien vergunningsplichtig zijn én een 
niet-vervallen omgevingsvergunning kan worden voorgelegd;  
 
• indien het gaat om niet-vergunningsplichtige handelingen én een renovatienota wordt 
voorgelegd, zoals bepaald in artikel 1. 11°.  

 
Deze vrijstelling geldt slechts gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de 
omgevingsvergunning of bij de renovatienota gedurende twee jaar volgend op de datum van de door de 
administratie ondertekende nota en kan maar éénmalig aan dezelfde houder van het zakelijk recht worden 
toegekend. Beide kunnen niet gecombineerd worden.  
 
Deze termijn van vrijstelling wordt bepaald op 3 jaar voor gebouwen of woningen:  
 

• die krachtens decreet beschermd zijn als monument of opgenomen op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; 
 
• die deel uitmaken van een krachtens decreet beschermd stads- en dorpsgezicht of landschap 
of van een stads- en dorpsgezicht of landschap dat op een bij besluit vastgesteld ontwerp van 
lijst tot bescherming als stads- en dorpsgezicht of landschap.  
 

- Er wordt een vrijstelling wegens overmacht van de heffing verleend aan de zakelijk gerechtigde die 
aantoont dat de woning of het gebouw opgenomen blijft in het register om redenen onafhankelijk van 
zijn wil. De vrijstelling geldt voor 3 jaar vanaf de eerste belasting conform dit belastingreglement. 

 
Artikel 13. Aangifteformulier 
§1. De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem 
behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De 
belastingschuldige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden om uiterlijk 15 oktober van het 
aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.  
 
§2. Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de 
belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve 
vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de 
belastingplichtige per aangetekend schrijven de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 
elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag 
van de belasting.  
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de 
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag 
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kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het 
aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het 
oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.  
 
§3. De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaar. De door hem 
opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 14. Inkohiering 
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het 
aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs 
overgemaakt aan de financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. 
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens 
vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar 
kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het 
bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die 
wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte 
samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting verschuldigd is. 
 
Artikel 15. Belastingstermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 16. Bezwaar 
§1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen.  
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.  
 
§2 De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen.  
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening 
ervan. 
 
Artikel 17. Toepasselijke regelgeving 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing 
voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Artikel 18. Kennisgeving toezicht 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Artikel 19.  
Het reglement betreffende de opmaak van een register van verwaarloosde woningen en de belasting hierop 
van 27 juni 2017 wordt opgeheven. Woningen, gebouwen en kamers die reeds werden opgenomen in het 
register van verwaarloosde woningen, blijven opgenomen in het register met hun oorspronkelijke opnamedatum. 
Vrijstellingen die reeds eerder werden toegekend volgens de bepalingen van vorige reglementen, blijven 
behouden met dezelfde duur en/of einddatum. Na afloop van deze vrijstelling gelden de bepalingen van dit 
reglement. 
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16.Gemeentelijk reglement voor de opmaak van een leegstandsregister voor woningen 
en gebouwen17 
 

 

 

Artikel 1: Definities 

De definities van woning en gebouw uit artikel 1.2 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid zijn 

toepasselijk. 

Leegstaande gebouwen zijn gebouwen zoals omschreven in artikel 2.2.6 van het Decreet Grond- en 

Pandenbeleid. 

Leegstaande woningen zijn woningen zoals omschreven in artikel 2.2.6 van het Decreet Grond- en 

Pandenbeleid. 

De definities van zakelijk gerechtigde en beveiligde zending van artikel 1.2 van het Decreet Grond- en 

Pandenbeleid zijn toepasselijk. 

De definities uit artikel 1 van het BVR zijn toepasselijk op dit reglement, evenals alle niet hierboven vermelde 

definities van artikel 1.2 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid. 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Administratie: de gemeentelijke dienst, in samenwerking met medewerkers van de 

projectuitvoerder van het intergemeentelijke samenwerking waar de gemeente deel van 

uitmaakt; 

2. Beroepsinstantie: het College van burgemeester en Schepenen of het gedelegeerde 

personeelslid, vermeld in artikel 2.2.7, §5, van het Decreet Grond- en Pandenbeleid; 

 
Artikel 2: Leegstandsregister 

De administratie maakt twee afzonderlijke inventarissen; 1° een 

inventaris “leegstaande gebouwen”; 2° een 

inventaris “leegstaande woningen”. 

In elke inventaris worden minimaal de gegevens opgenomen zoals vermeld in artikel 2 van het BVR. Beide 

inventarissen worden samen ondergebracht in het leegstandsregister. 

 
Artikel 3: 

Indicaties van leegstand 

Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in een van de inventarissen, vermeld 

in artikel 2, eerste lid, aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij een fotodossier en 

een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die de leegstand staven, gevoegd worden. 

De administratie beoordeelt de leegstand van een gebouw of een woning aan de hand van één of 

meerdere van volgende objectieve indicaties: 

1. Het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning; 

2. De onmogelijkheid om het gebouw te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde 

toegang; 

3. Het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als “te huur” of “te koop”; 

4. Het ontbreken van aansluiting op nutsvoorzieningen; 

5. Een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de functie 

van het gebouw of de woning onwaarschijnlijk is; 

6. De vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992; 

 
17 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 21 december 2015. 
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7. Zichtbare indruk van leegstand zoals glasbreuk, defecte hemelwaterafvoerbuizen, geen 

zichtbare activiteiten, geblindeerde of dichtgemaakte raamopeningen, uitpuilende of 

dichtgeplakte brievenbus, ernstige vervuil van gevel, glas of buitenschrijnwerk, slecht 

onderhouden omgeving en/of tuin, ontbreken van meubilair, …; 

8. Getuigenissen; 

9. Andere relevante indicaties van leegstand 

 
De administratieve akte, vermeld in het eerste lid, bevat als besluit de beslissing tot opname in het 

leegstandsregister. De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de vaststelling van de 

leegstand, vermeld in artikel 2.2.7, §4, van het Decreet Grond- en Pandenbeleid. 

 
Artikel 4: Actualisatie 

Met het oog op de actualisering van het leegstandsregister organiseert elke gemeente minimaal jaarlijks 

een algemene controle van de gebouwen en de woningen waarvoor een vermoeden van leegstand 

bestaat. Het geactualiseerde leegstandsregister wordt uiterlijk op 30 april van elk jaar vanaf 2011 digitaal 

bezorgd aan het agentschap via de applicatie die het agentschap daarvoor ter beschikking stelt. 

 
Artikel 5: 

Kennisgeving en procedure 

De gemeente stelt de zakelijk gerechtigden per beveiligde zending in kennis van de beslissing tot opname 

van leegstaande gebouwen en woningen in het leegstandsregister zoals voorzien in artikel 

2.2.7 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid. Deze kennisgeving bevat zowel de administratieve akte als 

het beschrijvend verslag zoals vermeld in artikel 3, en zoals vastgelegd in artikel 5 van het BVR. 

 
Artikel 6: 

Beroep tegen opname 

Beroep tegen opname kan worden ingediend en wordt behandeld zoals bepaald in artikel 2.2.7 van het 

Decreet Grond- en Pandenbeleid en artikels 6 en 7 van het BVR. 

 
Artikel 7: 

Schrapping uit het leegstandsregister 

Een gebouw of woning kan uit het leegstandsregister geschrapt worden op de wijze zoals voordien in artikel 

2.2.8 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid en artikel 8 van het BVR. 
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17.Gemeentelijk reglement voor de heffing op leegstaande woningen en 
gebouwen18 

 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement voor de heffing op leegstaande woningen en gebouwen 
goed. 

 
Artikel 1: begripsomschrijving 
§1. Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van het artikel 1.2 en 

artikel 2.2.6 van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid. Ook de definities uit 
de Vlaamse Wooncode, artikel 2 zijn van toepassing. 

 
§2. De begripsomschrijvingen die gebruikt worden in het ‘gemeentelijk reglement voor de opmaak van een 
leegstandsregister voor woningen en gebouwen’ zijn eveneens van toepassing in dit reglement.  

 
§3. In dit reglement wordt verstaan onder:  

 
Stedelijk leegstandsregister voor woningen en gebouwen: het register dat wordt opgemaakt en bijgehouden 
overeenkomstig ‘gemeentelijk reglement voor de opmaak van een leegstandsregister voor woningen en 

gebouwen, goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 december 2015, zoals later gewijzigd, en de bepalingen 
vermeld in artikel 2.2.6 van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid. 

 
Belastbare termijn: een belastbare termijn is een periode van 12 maanden waarin een pand ononderbroken 
opgenomen is in het leegstandsregister. De belastbare termijn begint voor het eerst te lopen op datum van de 

administratieve akte. Vervolgens vangt op iedere verjaardag van de inventarisatie een nieuwe belastbare 
termijn aan. 

 
Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die door de administratie wordt 
goedgekeurd en waarin minstens volgende elementen zijn opgenomen: 

 
1. Een overzicht van de voorgenomen werken die stedenbouwkundig niet vergunningsplichtig zijn; 

2. Een gedetailleerd tijdschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal  
Maanden de woning gerenoveerd wordt; 

3. Bestekken of facturen ten bedrage van minimaal 10.000 euro. Deze facturen en bestekken mogen niet 
ouder zijn dan één jaar; 

4. Schetsen en foto’s van de te renoveren vertrekken; 

5. Indien van toepassing, het akkoord van alle mede-eigenaars 
 

Tweede verblijf: elke woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid op 
1 januari van het dienstjaar niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om 
landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets 

en alle andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans. 
 

Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 
• Het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroep- en/of handelsactiviteit; 
• De tenten en woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van 

het aanslagjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden; 
• De onderwijsinrichtingen, studentenhuizen en – kamers, ziekenhuizen, instellingen met een sociaal 

 
18 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 25 februari 2019. 
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doel, jeugdherbergen en andere gelijkaardige inrichtingen; 

• Woningen gebruikt voor beschermd en/of begeleid wonen; 
• De woongelegenheden die in hetzelfde belastingjaar ingekohierd zijn volgens de gemeentebelasting op 

de leegstand van gebouwen 
 

Woning verbonden met een bedrijfs- of handelsruimte: een woning die gelegen is in een gebouw waarin zich 

een bedrijfs- of handelsruimte bevindt. Er zijn geen andere woongelegenheden in het gebouw. Het gebouw is 
als dusdanig vergund of vergund geacht. De woongelegenheid is niet direct toegankelijk vanuit de openbare 

ruimte. 
 
Artikel 2: 

Onderwerpen van de belasting 
§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025 jaarlijks een stedelijke belasting gevestigd op 

gebouwen en woningen die zijn opgenomen in het leegstandsregister. De belasting is voor het eerst 
verschuldigd 12 maanden na de datum van de administratieve akte. 
 

§2. Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister geschrapt is, blijft de belasting 
verschuldigd na het verstrijken van een nieuwe termijn van twaalf maanden. 

 
Artikel 3: 

Tarief van de belasting 

Op de eerste verjaardag van de inventarisatie bedraagt de belasting: 
 

• 1.400 euro voor een leegstaand gebouw; 
• 1.400 euro voor een leegstaande ééngezingswoning; 
• 100 euro voor een kamer; 

• 400 euro voor elk andere woning 
 

Op de tweede verjaardag van de inventarisatie bedraagt de belasting: 
 

• 1.750 euro voor een leegstaand gebouw; 
• 1.750 euro voor een ééngezingswoning; 
• 125 euro voor een kamer; 

• 500 euro voor elke andere woning. 
 

Op de derde verjaardag van de inventarisatie bedraagt de belasting: 
 

• 2.100 euro voor een leegstaand gebouw; 

• 2.100 euro voor een leegstaande ééngezingswoning; 
• 150 euro voor een kamer; 

• 600 euro voor elk andere woning 
 

Op de vierde verjaardag van de inventarisatie bedraagt de belasting: 

 
• 2.450 euro voor een leegstaand gebouw; 

• 2.450 euro voor een leegstaande ééngezingswoning; 
• 175 euro voor een kamer; 
• 700 euro voor elk andere woning 

 
Op de vijfde verjaardag van de inventarisatie bedraagt de belasting: 

• 2.800 euro voor een leegstaand gebouw; 
• 2.800 euro voor een leegstaande ééngezingswoning; 
• 200 euro voor een kamer; 
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• 800 euro voor elk andere woning 

 
Bij alle verjaardagen volgend op de vijfde verjaardag van de inventarisatie worden dezelfde bedragen 

toegepast als op de vijfde verjaardag. 
 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd per opnamejaar. 

 
 
Artikel 4: 

Belastingplichtingen 
§1. Belastingplichtig is diegene die op het ogenblik van het verschuldigd worden van de belasting zakelijk 

gerechtigde is van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning. Ingeval er een recht van opstal, 
erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van dat dat recht van opstal, 

van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
 
§2. Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de zakelijk gerechtigde, 

vermeld in §1, op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt, de belastingplichtige 
voor de nieuwe belasting. 

 
§3. Indien er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
verschuldigde belasting. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens 

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting. 
 

§4. In geval van overdracht van het zakelijk recht, stelt de overdrager van het zakelijk recht de verkrijger 
ervan in kennis per aangetekend schrijven dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. Tevens moet 
de overdrager de administratie in kennis stellen van de overdracht via een (digitale) beveiligde zending of door 

afgifte tegen ontvangstbewijs. De overdrager bezorgt aan de administratie binnen de 2 maanden na de 
overdacht minstens de volgende gegevens: 

 
• In voorkomend geval een kopie van de notariële akte 
• In ieder geval: naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel; 

• Nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of gebouw 
 

Bij het ontbreken van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, als belastingplichtige 
beschouwd voor de belastingen die na de overdracht van het zakelijk recht worden gevestigd. 

 
Artikel 5: 

Vrijstellingen: 

§1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden door middel van het daartoe bestemd 
aanvraagformulier. Dit formulier dient te worden ingediend via een (digitale) beveiligde zending of door afgifte 

tegen ontvangstbewijs. 
 
Behoudens andersluidende bepaling, kan eenzelfde vrijstelling slechts 1 keer worden toegekend aan dezelfde 

houder van het zakelijk recht. 
 

§2. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling zoals vermeld in dit 
artikel, dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de administratie. 
Behoudens andersluidende bepaling, begint de vrijstelling te lopen bij aanvang van de belastbare termijn 

waarin de vrijstelling werd aangevraagd. 
 

§3. De administratie doet uitspraak over de aanvraag tot vrijstelling en betekent haar beslissing aan de indiener 
ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na de betekening van de aanvraag. 
 



146 

 

§4. Een vrijstelling aangevraagd en bekomen door één van de mede-eigenaars geldt automatisch voor alle 

andere mede-eigenaars van de woning of het gebouw. Enkel de indiener van de vrijstelling zal door de 
administratie op de hoogte gebracht worden van de beslissing van de administratie. De aanvrager van de 

vrijstelling stelt de mede- eigenaars op de hoogte van de vrijstelling. 
 
§5. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na de betekening van het schrijven, vermeld in §4 

kan de zakelijk gerechtigde, bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de 
beslissing tot de weigering van vrijstelling. Het beroep moet worden aangetekend via (digitale) beveiligde 

zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs.  
 
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de 

indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na de betekening van het 
beroepsschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend. 

 
§6. De volgende persoonsgebonden vrijstellingen kunnen worden toegekend doch gaan niet over de nieuwe 
zakelijke gerechtigden in geval van overmacht: 

 
1. De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorzienig verblijft. De vrijstelling geldt voor de duur 

van het verblijf met een maximum van vijf belastbare termijnen. Een attest van verblijf in de 
ouderenvoorziening moet worden voorgelegd. 

2. De belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische- of andere 

instelling. De vrijstelling geldt voor een duur van het verblijf met een maximum van drie belastbare 
termijnen. Een attest van verblijf in de instelling moet worden voorgelegd. 

3. De belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke 
beslissing. De vrijstelling geldt voor de duur van het verblijf met een maximum van drie belastbare 
termijnen. Een afschrift van de gerechtelijke beslissing moet worden voorgelegd. 

4. De belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de 
woning is één belastbare termijn vrijgesteld van leegstandbelasting. De vrijstelling begint te lopen bij 

aanvang van de belastbare termijn waarin de aanvrager zijn zakelijk recht verkregen heeft. Deze 
vrijstelling geldt niet voor: 

 

1. Overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtsreeks of onrechtstreeks gecontroleerd 
wordt; 

2. De overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel. 
 

§7. De volgende gebouw gebonden vrijstellingen kunnen worden toegekend en gaan over op nieuwe zakelijk 
gerechtigden in geval van overdracht: 
 

1. Als het gebouw of de woning gelegen is binnen de grenzen van een door de v-bevoegde overheid voorlopig of 
definitief goedgekeurd onteigeningsplan. Deze vrijstelling kan jaarlijks aangevraagd worden zolang het 

onteigeningsplan niet opgeheven is. 
2. Als het gebouw of de woning vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp. Deze vrijstelling 

geldt gedurende een periode van drie belastbare termijnen vanaf de datum van de vernieling of beschadiging. 

3. Als het gebouw of de woning onmogelijk effectief gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in 
het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 

gerechtelijke procedure of omwille van een andere soortgelijke procedure. Deze vrijstelling geldt voor 
twee belastbare termijnen. De nodige bewijsstukken van de gerechtelijke procedure moeten hierbij 
voorgelegd worden en de belastingplichtige moet spontaan de administratie op de hoogte houden over 

het verloop van de procedure. 
4. Als het gebouw of de woning te koop of te huur staat. Deze vrijstelling loopt tot het moment van 

verkoop/verhuur van het pand met een maximum van een belastbare termijn. De te koop- of te 
huurstelling moet worden bewezen door de belastingplichtige aan de hand van de nodige 
publiciteitsstukken of aan de hand van een verklaring van de notaris of vastgoedmakelaar. 
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5. Als het gebouw of de woning leeg staat omwille van overmacht, d.w.z. te wijten is aan redenen buiten 

de wil van de zakelijk gerechtigde van wie redelijkerwijze niet kan verwacht worden dat hij een einde 
stelt aan de leegstand. Deze vrijstelling geldt voor een belastbare termijn. De vrijstelling wegens 

overmacht kan opnieuw worden aangevraagd indien de belastingplichtige zich in een situatie van 
overmacht bevindt. 

6. Wanneer een ontvankelijke bouwaanvraag of een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige 

aspecten werd ingediend. Deze vrijstelling geldt voor een belastbare termijn. 
7. Als het gebouw of de woning gerenoveerd wordt. Onder renovatie wordt verstaan: 

1. ofwel handelingen die vergunningsplichtig zijn en waarvoor een definitieve en niet-vervallen 
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning met stedenbouwkundige aspecten kan 
worden voorgelegd. Deze vrijstelling geldt voor een periode van drie belastbare termijnen. 

2. ofwel handelingen die niet vergunningsplichtig zijn en waarvoor een ontvankelijke renovatienota 
kan worden voorgelegd. Deze vrijstelling geldt voor twee belastbare termijnen. 

8. Als het gebouw of de woning een residentiele invulling heeft, kan jaarlijks een vrijstelling        worden 
aangevraagd mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

1. de woning voldoet aan de geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals vastgelegd in de 

Vlaamse Wooncode en het Woningkwaliteitsbesluit. De stad kan te allen tijde een 
woningkwaliteitscontrole uitvoeren indien zij dit noodzakelijk acht. 

2. tijdelijke arbeidskrachten die de woning bewonen, moeten aangemeld zijn bij de dienst 
vreemdelingen van de stad overeenkomstig het Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981. Deze aanmelding 
is gratis. 

3. verblijf wordt aangetoond a.d.h.v. het verbruik van nutsvoorzieningen: het waterverbruik dient 
minstens 30m3 per jaar te bedragen, het elektriciteitsverbruik minimum 600 kWh per jaar en/of het 

gasverbruik minimum 2.326 kWh. Wanneer een woning beschikt over zonnepanelen, moet enkel het 
minimum water- en/of gasverbruik worden aangetoond. 

9. Indien een pand beschermd wordt als monument, stads- of dorpsgezicht kan jaarlijks een vrijstelling 

worden aangevraagd indien kan worden aangetoond dat stappen worden ondernomen ter activatie van 
het pand. De vrijstelling wordt toegekend voor een belastbare termijn. 

10. Indien een gebouw of woning zowel in het leegstands- als verwaarlozingsregister is opgenomen, geldt 
een vrijstelling van de leegstandsbelasting. Wanneer een pand geschrapt wordt uit het 
verwaarlozingsregister, vervalt deze vrijstelling. 

 
Vrijstellingen van de leegstandsbelasting die toegekend zijn op basis van het reglement van 21 december 2015, 

zoals aangepast op 29 mei 2017 blijven met hun oorspronkelijke begin- en einddatum geldig bij de toepassing 
van dit reglement. 
 

Artikel 6:  

Inkohierinq 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het College van Burgemeester en Schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. 

 
Artikel 7:  

Betalingstermijn  

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.  
 
Artikel 8:  
Bezwaar 
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van Burgemeester en 

Schepenen, t.a.v. de dienst Financiën. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, onder beveiligde zending of tegen afgiftebewijs worden 

ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet . 
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Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.  

 
Artikel 9: 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, 

voor zover deze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Artikel 10: 

Inwerkinqtredinq 
Onderhavig reglement treedt in werking op datum van de goedkeuring door de gemeenteraad. Het gemeentelijk 

heffingsreglement op Ieegstaande gebouwen en woningen van 21 december 2015, zoals aangepast op 29 mei 
2017 wordt opgeheven van zodra onderhavig reglement in werking getreden is. 
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18.Gemeentelijk reglement voor de opmaak van een leegstandsregister voor 
woningen en gebouwen19 

 

 
Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt het reglement voor de opmaak van het leegstandsregister voor woningen en 
gebouwen goed. 

 
Artikel 1: begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van het artikel 1.2 van 
het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, dat in dit reglement 'het Grond- 

en Pandendecreet' wordt genoemd. 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

 
1° administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast met 

de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het leegstandsregister; 
 
2° beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen of het gedelegeerde personeelslid; 

 
3° beveiliqde zendinq: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: 

 
a) een aangetekend schrijven; 

 

b) een afgifte tegen ontvangstbewijs; 
 

c) een beveiligde digitale zending; 
 

4° gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met 

uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1° van het decreet van 19 april 1995 houdende 
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten; 

 
5° kamer: een goed vermeld in artikel vx §x, eerste lid, xx°, van de Vlaamse Wooncode (een woning 
waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor een 

of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het 
gebouw waarvan de woning deel uitmaakt); 

 
6° leegstaand gebouw:  gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet 
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf 

opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het 
gebouw. 

 
De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan 
afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of melding in de zin van 

artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met latere wijzigingen, of milieuvergunning of 
melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere 

wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is of waarvan de functie niet 
duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het 

 
19 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 25 februari 2019. 
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gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. 

 
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in artikel 2, 2°, van 

het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke 
beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. 

Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als 
een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten; 

 
7° leegstaande woninq: woning die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet 
aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie; 

 
8° leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, vermeld in art. 

2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet; 
 
9° leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een leegstaand gebouw of 

een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van 
een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet 

aangewend wordt overeenkomstig zijn functie; 
 
10° inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw of de woning in het leegstandsregister wordt 

opgenomen; 
 

11° verjaardaq: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de 
registratiedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt; 
 

12° woning: een goed, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode (elk onroerend 
goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande); 

 
13° zakelijk gerechtigde: de houder van een van de volgende zakelijke rechten: 
a) de voile eigendom; 

b) het recht van opstal of van erfpacht; 
c) het vruchtgebruik.  

 
Artikel 2: 

leegstandsregister 
§1. De administratie houdt een leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit 2 afzonderlijke 
lijsten: 

 
1. een inventaris "leegstaande gebouwen"; 

2. een inventaris "leegstaande woningen". 
 

Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, wordt niet opgenomen in het 

leegstandsregister. 
 

§2. In elke lijst worden de volgende gegevens opgenomen: 
 
1. het adres van de leegstaande woning of het Ieegstaande gebouw; 

2. de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw; 
3. de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n); 

4. het nummer en de datum van de administratieve akte; 
5. de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname. 
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Artikel 3:  

Indicaties van leegstand 
§1. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in een van de lijsten, vermeld in 

artikel 2, eerste lid, aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij een technische fiche 
met fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die de leegstand staven, 
gevoegd worden. Het vermoeden van leegstand kan mede gebeuren op basis van een of meerdere van 

volgende objectieve indicaties: 
 

1. het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning; 
2. de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde toegang; 
3. het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als "te huur" of "te koop"; 

4. het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen; 
5. een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de functie van 

het gebouw of de woning onwaarschijnlijk is; 
6. de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992; 

7. feitelijke vaststellingen die aanleiding geven tot een vermoeden van Ieegstand zoals glasbreuk, 
defecte hemelwaterafvoerbuizen, geen zichtbare activiteiten, geblindeerde of dichtgemaakte 

raamopeningen, uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus, ernstige vervuiling van gevel, glas of 
buitenschrijnwerk, slecht onderhouden omgeving en/of tuin, ontbreken van meubilair, ...; 

8. getuigenissen; 

9. andere relevante indicaties van leegstand. 
 

§2. Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt niet aanvaard als zijnde gebruik van 
de woning. 
 

§3. De administratieve akte, vermeld in het eerste lid, bevat als besluit de beslissing tot opname in het 
leegstandsregister. De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de vaststelling van de 

leegstand. 
 
Artikel 4:  

Actualisatie 
Met het oog op de actualisering van het leegstandsregister organiseert de stad minimaal jaarlijks een 

algemene controle van de gebouwen en de woningen waarvoor een nieuw vermoeden van Ieegstand 
bestaat. 

 
Artikel 5:  

Kennisgeving en procedure 

De stad stelt de zakelijk gerechtigden per beveiligde zending in kennis van de beslissing tot opname van 
leegstaande gebouwen en woningen in het leegstandsregister. Deze kennisgeving bevat de administratieve 

akte met beschrijvend verslag zoals vermeld in artikel 3. 
 
Artikel 6:  

Beroep tegen opname 
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, 

vermeld in artikel 5, kan een zakelijk gerechtigde bij de beroepsinstantie beroep aantekenen tegen de 
beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Het 
beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal de volgende gegevens bevatten: 

1. de identiteit en het adres van de indiener; 
2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of  de 

woning waarop het beroepschrift betrekking heeft; 
3. de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister 

ten onrechte is gebeurd. 
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De vaststelling van de leegstand kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, 
uitgezonderd de eed. 

 
Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. 
Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt 

hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die 
ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 

 
§2 Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend beroepschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 

 
§3 Elk inkomend beroepschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de indiener wordt 

een ontvangstbevestiging verstuurd. 
 
§4 Het beroepschrift is alleen onontvankelijk: 

- als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in §1, of; 
- als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde, of; 

-  als het beroepschrift niet is ondertekend. 
 
§5 Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan de indiener. 

Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is mogelijk zolang de beroepstermijn van §1 niet 
verstreken is. 

 
§6 De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken als 
de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een feitenonderzoek, dat uitgevoerd 

wordt door het met de opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste personeelslid. Het beroep 
wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw of een woning geweigerd of verhinderd 

wordt voor het feitenonderzoek. 
 
§7 De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan 

binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na deze van de betekening van het 
beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend. 

 
§8 Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de 

zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de administratie het gebouw of de 
woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand. 
 
Artikel 7:  

Schrapping uit het leegstandsregister 

§1 Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de 
woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt 
overeenkomstig de functie, zoals omschreven in artikel 2.2.6 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid. 

De aanvraag tot schrapping kan gestaafd worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd 
de eed. 

 
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. Het effectief 
gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters of desgevallend na een onderzoek ter 

plaatse. 
 

§2 Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer 
dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende 
maanden aangewend wordt overeenkomstig de functie, zoals omschreven in artikel 2.2.6 van het Decreet 
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Grond- en Pandenbeleid. 

 
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. De administratie 

stelt deze aanwending vast via administratieve data of desgevallend na een onderzoek ter plaatse. 
 
§3 Een woning en/of gebouw waarvoor een bestemmingswijziging werd vergund, wordt geschrapt uit het 

leegstandsregister op datum van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning. 
 

§4 Een woning en/of gebouw waarvoor een sloop werd vergund, wordt geschrapt uit het 
leegstandsregister op datum van vaststelling van de sloop. De sloop moet door de belastingplichtige gemeld 
worden aan de administratie. 

 
§5 Een woning en/of gebouw waarin een wijziging van het aantal woongelegenheden/entiteiten werd 

vergund, wordt geschrapt uit het leegstandsregister op datum van voltooiing van de werkzaamheden en de 
wijziging van het aantal woongelegenheden/entiteiten. 
 

§6 Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd verzoek 
aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek bevat: 

 
1. de identiteit en het adres van de indiener; 
2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de 

woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft; 
3. de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het gebouw geschrapt 

mag worden uit het leegstandsregister; 
 
Als datum van het verzoek wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. 

 
De administratie onderzoekt de gegrondheid van het verzoek tot schrapping en neemt een beslissing binnen 

een termijn van 90 dagen na de ontvangst van het verzoek. De administratie brengt de verzoeker op de 
hoogte van haar beslissing met een beveiligde zending. 
 

Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen volgens 
de procedure, vermeld in artikel 6. 

 
Artikel 8:  

Inwerkinqtreding 
Onderhavig reglement treedt in werking op datum van de goedkeuring door de gemeenteraad. Het 
gemeentelijk reglement tot opmaak van een leegstandsregister voor woningen en gebouwen van 21 

december 2015, zoals gewijzigd op 20 februari 2017 wordt opgeheven van zodra onderhavig reglement in 
werking getreden is. 
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19.Leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op de leegstand van 
gebouwen en woningen in Nieuwerkerken20 
 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

1. administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur 

wordt belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het 

leegstandsregister. De gemeente kan hiervoor beroep doen op medewerkers van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband die worden aangesteld door het college van 

Burgemeester en Schepenen; 

2. beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen; 

3. beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningsbewijzen: 

a) een aangetekend schrijven; 

b) een aangifte tegen ontvangstbewijs; 

4. gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 

omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1°, van het decreet van 

19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 

verwaarlozing van bedrijfsruimten; 

5. kamer: een woning zoals vermeld in de Vlaamse Wooncode, artikel 2, 10° bis (een woning 

waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de 

bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de 

gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 

uitmaakt); 

6. leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte 

niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode 

van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden 

met woningen die deel uitmaken van het gebouw. 

 

De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten 

daarvan afgeleverde of gedane omgevingsvergunning of melding in de zin van artikel 4.2.2 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met latere wijzigingen, of milieuvergunning of 

melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere 

wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is of waarvan 

de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het 

gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat 

blijkt uit aangiften, akten of bescheiden.  

 

Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in artikel 

2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming 

van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand 

zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont 

 
20 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 21 november 2019. 
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en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van 

de overige gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de 

bouwfysische vereisten. 

 

7. leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste 12 

opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie; 

8. leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, 

vermeld in art 2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet; 

9. leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een 

leegstaand gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning 

binnen zeven jaar na de afgifte van een omgevingsvergunning in laatste administratieve 

aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig zijn functie; 

10.opnamedatum: de datum waarop het gebouw of de woning voor de eerste maal in het 

leegstandsregister wordt opgenomen; 

11.verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden 

vanaf de opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister 

is geschrapt; 

12.woning: een goed, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode 

(elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 

een gezin of alleenstaande). 

13.zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 

a) de volle eigendom; 

b) het recht van opstal of van erfpacht; 

c) het vruchtgebruik. 

14.renovatienota:  is een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die door het 

college van Burgemeester en Schepenen wordt goedgekeurd en waarin minstens volgende 

elementen zijn opgenomen: 

a) een overzicht van de voorgenomen werken. 

b) een gedetailleerd tijdschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 24 

maanden de woning bewoonbaar wordt gemaakt. 

c) bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken. 

d) fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren 

onderdelen. 

e) indien van toepassing het akkoord van alle mede-eigenaars. 

 

Hoofdstuk 1: Leegstandsregistratie 

 

Artikel 2. Leegstandsregister 

§1. De administratie houdt een leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit twee 

afzonderlijke lijsten:  

 

1° een lijst “leegstaande gebouwen”;  

2° een lijst “leegstaande woningen”. 

 

Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, wordt niet 

opgenomen in het leegstandsregister. 
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§2. In elke lijst worden de volgende gegevens opgenomen:  

 

1° het adres van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;  

2° de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;  

3° de identiteit, het rijksregisternummer en het (de) adres(sen) van de zakelijk 

gerechtigde(n);  

4° het nummer en de datum van de administratieve akte,  

5° de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname. 

 

Artikel 3. Registratie van leegstand 

§1. De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand 

belaste personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, 

vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 

en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De gemeente kan hiervoor 

beroep doen op medewerkers van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

 

§2. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het 

leegstandsregister aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij één of 

meerdere foto’s en een beschrijvend verslag, met vermelding van de indicaties die de leegstand 

staven, gevoegd worden. De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de 

vaststelling van de leegstand en geldt als opnamedatum. 

 

§3. De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties zoals 

vermeld in de volgende lijst:  

 

• het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning; 

• het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning; 

• het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als “te huur” of “te koop”; 

• het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen; 

• een volle brievenbus gedurende lange tijd 

• een verwaarloosde tuin (lang gras, onverzorgd, ….) 

• rolluiken die langdurig neergelaten zijn 

• het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf; 

• de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden, bijvoorbeeld door een 

geblokkeerde toegang; 

• een dermate laag verbruik van de nutsvoorziening dat een gebruik als woning of een 

gebruik overeenkomstig de functie van het gebouw kan worden uitgesloten; 

• de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek 

van Inkomstenbelastingen 1992; 

• aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of 

improductiviteit; 

• getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagent; 

• andere relevante indicaties van leegstand. 

 

Artikel 4. Kennisgeving van registratie 
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De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot 

opname in het leegstandsregister. De kennisgeving bevat: 

 

• De administratieve akte met inbegrip van het beschrijvend verslag. 

• Informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister 

• Informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het 

leegstandsregister 

• Informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister 

 

In geval van overdracht van het zakelijk recht moet de overdrager van het zakelijk recht de 

verkrijger ervan uiterlijk op het ogenblik van de overdracht via aangetekend schrijven en/of 

tegen ontvangstbewijs in kennis stellen van de opname van het gebouw of de woning in de 

inventaris.  

 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als 

belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 

zakelijk recht wordt gevestigd. 

 

Degene die het zakelijk recht overdraagt is tevens verplicht om binnen de maand na het 

overlijden van de notariële akte, per aangetekend schrijven aan de administratie een kopie van 

de notariële over te maken. Deze bevat minstens de volgende gegevens: 

 

- naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel; 

- datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; 

- nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw. 

 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als 

belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 

zakelijk recht wordt gevestigd. 

Artikel 5. Beroep tegen registratie 

§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 

schrijven, vermeld in artikel 4, kan een zakelijk gerechtigde bij de beroepsinstantie beroep 

aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep wordt per 

beveiligde zending betekend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal 

volgende gegevens bevatten: 

 

• de identiteit en het adres van de indiener; 

• de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw 

of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft; 

• de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het 

leegstandsregister ten onrechte is gebeurd. De vaststelling van de leegstand kan betwist 

worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed; 

Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. 

 

Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 

gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij 
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hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 

 

§2. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend 

beroepschrift ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt 

beschouwd.  

 

§3. Elk inkomend beroepschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de 

indiener wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. 

 

§4. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk: 

 

• als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 

1, of; 

• als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde, of; 

• als het beroepschrift niet is ondertekend. 

 

§5. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan 

de indiener. Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is mogelijk zolang de 

beroepstermijn van §1 niet verstreken is. 

 

§6. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op 

stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een 

feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door het met de opsporing van leegstaande gebouwen 

en woningen belaste personeelslid. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang 

tot een gebouw of een woning geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 

 

§7. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van negentig 

dagen, die ingaat op de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak 

wordt per beveiligde zending betekend aan de indiener ervan.  

 

§8. Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het 

beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de 

administratie het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de 

vaststelling van de leegstand. 

 

Artikel 6. Schrapping uit het leegstandsregister 

§1. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst 

dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend 

wordt overeenkomstig de functie, zoals omschreven in art 1, 7°. 

De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. Het 

effectief gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters of desgevallend na 

een onderzoek ter plaatse. 

 

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat 

meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 

1, 6°, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. 
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De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. De 

administratie stelt deze aanwending vast via administratieve data of desgevallend na een 

onderzoek ter plaatse. 

 

§2. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd 

verzoek aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek bevat: 

 

1. de identiteit, het rijksregisternummer en het adres van de indiener; 

2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw 

of de woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft; 

3. de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het gebouw 

geschrapt mag worden uit het leegstandsregister; 

 

Als datum van het verzoek wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. 

 

De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandsregister en 

neemt een beslissing binnen een termijn 90 dagen na de ontvangst van het verzoek. De 

administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een beveiligde 

zending. 

 

Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep 

aantekenen volgens de procedure, vermeld in artikel 5. 

 

Hoofdstuk 2. De belasting 

 

Artikel 7. Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 

§1 Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op 

de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn 

opgenomen in het leegstandsregister.  

 

De definities van woningen, gebouwen, leegstaande woning, leegstaand gebouw en 

leegstandsregister zijn omschreven in artikel 1. 

 

§2 De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst 

verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende 

maanden is opgenomen in het leegstandsregister, d.w.z. 12 maanden na datum van de 

administratieve akte. 

 

Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting 

verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 

 

Artikel 8. Belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde over het leegstaande gebouw of 

de leegstaande woning op de verjaardag van de opnamedatum.  

Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd 

door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het 
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ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 

 

§2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de 

betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het 

zakelijk recht, zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale 

belastingschuld. 

 

Artikel 9. Tarief van de belasting 

De belasting bedraagt: 

 

Op de eerste verjaardag van de opname in het leegstandsregister: 

 

- 1.100 Euro per leegstaand gebouw of ééngezinswoning 

- 85 Euro per leegstaande (studenten)kamer 

 

Op de tweede verjaardag van de opname in het leegstandsregister: 

 

- 1.375 Euro per leegstaand gebouw of ééngezinswoning 

- 106 Euro per leegstaande (studenten)kamer 

 

Op de derde verjaardag van de opname in het leegstandsregister: 

 

- 1.719 Euro per leegstaand gebouw of ééngezinswoning 

- 133 Euro per leegstaande (studenten)kamer 

 

Op de vierde verjaardag van de opname in het leegstandsregister: 

 

- 2.148 Euro per leegstaand gebouw of ééngezinswoning 

- 166 Euro per leegstaande (studenten)kamer 

 

Alle verjaardagen volgend op de vijfde verjaardag van de opname in het leegstandsregister: 

 

- 2.686 Euro per leegstaand gebouw of ééngezinswoning 

- 208 Euro per leegstaande (studenten)kamer 

 

Vrijstellingen schorten de termijn niet op. 

 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd per opnamejaar. 

 

 

Artikel 10. Vrijstellingen 

§1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de 

gemeente. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling 

als vermeld in §3 of §4, dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de 

administratie. 
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§2. Een beroep tegen de beslissing over een aanvraag tot vrijstelling kan ingediend worden bij 

de beroepsinstantie overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 13. 

 

§3. Persoonsgebonden vrijstellingen: van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld: 

 

1. de heffingsplichtige die mede-eigenaar of volle eigenaar is van de woning of het gebouw 

en die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of in een zorgwoning, of voor een 

langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Deze vrijstelling van 

max. 3 jaar gaat in vanaf de inventarisatiedatum wanneer de opname van de 

heffingsplichtige plaatsvond vóór de inventarisatie of vanaf de datum van opname van de 

heffingsplichtige. Een attest van verblijf in de ouderenvoorziening of instelling of een 

melding van zorgwoning moet worden voorgelegd. 

 

2. de heffingsplichtige die mede-eigenaar of volle eigenaar is van de woning of het gebouw 

waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing. 

Deze vrijstelling van max. 2 jaar gaat in vanaf de inventarisatiedatum wanneer de 

beslissing over de handelingsbekwaamheid van de heffingsplichtige plaatsvond vóór de 

inventarisatie of vanaf de datum van de beslissing over de handelingsbekwaamheid van 

de heffingsplichtige. Een afschrift van de gerechtelijke beslissing moet worden voorgelegd; 

 

3. de heffingsplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw 

of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar 

volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. De heffingsplichtige levert hiervoor de 

nodige bewijzen; 

 

4. Indien de houder van het zakelijk recht 5 of meer woningen en/of gebouwen bezit die hij 

of zij tegelijk wil slopen, verbouwen of renoveren om economische efficiëntieredenen, voor 

zover er een planning kan voorgelegd worden en er jaarlijks over wordt gerapporteerd op 

het gemeentelijk woonoverleg. De geïnventariseerde woning of het geïnventariseerde 

gebouw maakt deel uit van deze sloop-, verbouw- of renovatieplannen. Deze vrijstelling 

kan maximaal verleend worden voor 3 jaar. 

 

§4. Gebouw gebonden vrijstellingen: een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de 

woning: 

 

1. gerenoveerd wordt. Er kunnen twee gevallen van renovatie onderscheiden worden: 

- wanneer het gaat over handelingen die een omgevingsvergunning vragen: er kan 

een niet vervallen omgevingsvergunning worden voorgelegd, met dien verstande 

dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op 

het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning én dat deze 

vrijstelling maar één keer aan dezelfde houder van het zakelijk recht kan worden 

toegekend; 

- wanneer het gaat over handelingen die geen omgevingsvergunning vragen: er kan 

een renovatienota worden voorgelegd met dien verstande dat deze vrijstelling 

slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op de goedkeuring van 

de renovatienota door de administratie en dat deze vrijstelling maar één keer aan 

dezelfde houder van het zakelijk recht kan worden toegekend; 
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2. het gebouw of de woning gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid 

goedgekeurd onteigeningsplan. De periode van vrijstelling duurt tot twee jaar nadat het 

onteigeningsplan eventueel ongedaan gemaakt wordt of de onteigening effectief wordt; 

 

3. het gebouw of de woning geen voorwerp meer kan uitmaken van een 

omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld. 

De periode van vrijstelling duurt tot twee jaar nadat het onteigeningsplan eventueel 

ongedaan gemaakt wordt of de onteigening effectief wordt; 

 

4. het gebouw of de woning beschermd is als monument, stads- of dorpsgezicht krachtens 

het decreet van 3 maart 1976 of opgenomen is in de Inventaris van het bouwkundig 

erfgoed. De periode van vrijstelling geldt voor een periode van twee jaar. Voor de 

beschermde monumenten kan deze periode van vrijstelling worden verlengd indien er een 

restauratiepremiedossier wordt ingediend. De vrijstelling duurt tot twee jaar na het einde 

van de termijn van behandeling van het restauratiepremiedossier; 

 

5. het gebouw of de woning vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, 

met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar 

volgend op de datum van de vernieling of beschadiging; 

 

6. het gebouw of de woning onmogelijk effectief gebruikt kan worden omwille van een 

verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in 

het kader van een gerechtelijke procedure of omwille van een andere soortgelijke 

procedure, vb. bij de afhandeling van een verzekeringsonderzoek of geschil. 

 

De vrijstelling gaat in  

- vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief gebruik tot twee jaar na het 

einde van de onmogelijkheid indien de zaak start na registratie in het 

leegstandsregister; 

- twee jaar vanaf de registratiedatum indien de procedure gestart is voor de 

registratie. 

De nodige bewijsstukken van de gerechtelijke procedure moeten hierbij voorgelegd worden en 

de belastingplichtige moet spontaan de administratie op de hoogte houden over het verloop 

van de procedure. Gerechtelijke procedures in het kader van huurgeschillen of geschillen 

waarvoor de bevoegde rechtbank geen verzegeling van de woning en/of gebouw heeft 

uitgesproken, geven geen aanleiding tot het verlenen van een vrijstelling van de belasting; 

 

7. het gebouw of de woning het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op 

renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van 

de Vlaamse Wooncode; 

 

8. het gebouw of de woning het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal 

beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode; 

 

9. de woning verbonden is met een bedrijfsruimte, zoals gedefinieerd in artikel 2, en voldoet 
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aan één van de volgende voorwaarden: 

- de woning heeft geen eigen ingang vanaf de openbare weg; 

- de houder(s) van het zakelijk recht hebben voldoende aantoonbare inspanningen 

ondernomen ter bevordering van verhuur/verkoop van het pand. De beoordeling 

kan vb. geschieden op basis van schriftelijke bewijzen, contracten met 

immobiliënkantoren, affichering, … 

 

Deze vrijstelling van max. 3 jaar gaat in vanaf de inventarisatiedatum; 

 

10.het een woning betreft waarbij deze woning zich bevindt boven een ruimte waarin een 

commerciële activiteit of dienstverlenende functie is gevestigd en waarbij die woning geen 

aparte toegang heeft of kan hebben vanaf het openbaar domein. Deze vrijstelling wordt 

enkel toegekend onder voorwaarde dat deze voornoemde ruimte effectief gebruikt wordt 

voor een commerciële activiteit of dienstverlenende functie. Het louter hebben van een 

inschrijving in Kruispuntbank Ondernemingen geeft geen recht op deze vrijstelling. Deze 

voorwaarde kan ter plaatse worden gecontroleerd. Deze vrijstelling geldt maar zo lang de 

voornoemde ruimte effectief gebruikt wordt voor deze commerciële of dienstverlenende 

activiteit. 

 

11.het een woning betreft die in gebruik is voor een aan wonen aanverwante functie, zoals 

de uitoefening van een vrij beroep of een dienstverlenende activiteit. Deze vrijstelling 

wordt enkel toegekend onder voorwaarde dat er geen structurele wijzigingen aan de 

woning werden of worden uitgevoerd, zodat de woning meteen terug gebruikt kan worden 

voor haar eigenlijke functie namelijk wonen, en onder voorwaarde dat de woning effectief 

gebruikt wordt voor het uitoefenen van een vrij beroep of een beroep in de 

dienstverlenende sector. Het louter hebben van een inschrijving in Kruispuntbank 

Ondernemingen geeft geen recht op deze vrijstelling. Deze voorwaarden kunnen ter 

plaatse worden gecontroleerd. Deze vrijstelling geldt maar zo lang de woning effectief in 

gebruik is voor deze aan wonen verwante functie. 

 

12. een residentiële invulling heeft. Er kan jaarlijks een vrijstelling aangevraagd worden mits 

voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

- De woning voldoet aan de geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals 

vastgelegd in de Vlaamse Wooncode en het Woningkwaliteitsbesluit. De gemeente 

kan te allen tijde een woningkwaliteitscontrole uitvoeren indien zij dit nodig acht; 

- Tijdelijke arbeidskrachten die de woning bewonen, moeten aangemeld zijn bij de 

dienst vreemdelingen van de gemeente overeenkomstig het Verblijfsbesluit van 8 

oktober 1981. Deze aanmelding is gratis; 

- Verblijf wordt aangetoond a.h.v. het verbruik van nutsvoorzieningen: het 

waterverbruik dient minstens 30m³ per jaar te bedragen, het elektriciteitsverbruik 

minimum 600 kWh per jaar en/of het gasverbruik minimum 2.326 kWh. Wanneer 

een woning beschikt over zonnepanelen, moet enkel het water- en/of gasverbruik 

worden aangetoond. 

 

13.Wanneer de leegstand het gevolg is van overmacht, d.w.z. te wijten is aan redenen buiten 

de wil van de zakelijk gerechtigde van wie redelijkerwijze niet kan verwacht worden dat 

hij een einde stelt aan de leegstand. Dit dient gestaafd te worden door middel van een 
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gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen die in zijn 

beslissing de termijn van de vrijstelling bepaalt. 

 

Artikel 11. Inkohiering 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 12. Betalingstermijn 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 13. Bezwaar 

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen.  

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden 

gemotiveerd. De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen 

een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen 

na de indiening ervan. 

 

Artikel 14 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen 

van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 

9 bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 

uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor zover niet specifiek de belastingen op 

de inkomsten betreffen. 

Artikel 15 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

Artikel 16 

Het reglement betreffende de opmaak van het leegstandsregister en de belasting op leegstand 

van woningen en gebouwen van 1 juni 2017 wordt opgeheven. Woningen, gebouwen en 

kamers die reeds werden opgenomen in het leegstandsregister, blijven opgenomen in het 

register met hun oorspronkelijke opnamedatum. Vrijstellingen die reeds eerder werden 

toegekend volgens de bepalingen van vorige reglementen, blijven behouden met dezelfde duur 

en/of einddatum. Na afloop van deze vrijstelling gelden de bepalingen van dit reglement. 
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20.Reglement met betrekking tot de inventarisatie en heffingen op de 
leegstaande woningen en gebouwen21 
 

 

HOOFDSTUK 1: algemene bepalingen 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving 

Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van het 

artikel 1.2 van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, dat in 

dit reglement ‘het Grond- en Pandendecreet’ wordt genoemd. 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

1° Administratie: de gemeentelijke cel Wonen & Leven, bij voorkeur in samenwerking met een 

gespecialiseerde organisatie op het vlak van woonbeleid zoals STEBO vzw, die door het 

gemeentebestuur belast wordt met de opmaak, de opbouw en het beheer van het 

leegstandsregister; 

 

2° Administratieve akte: deze genummerde akte bestaat uit een fotodossier, een beschrijvend 

verslag met vermelding van de elementen die de leegstand staven en als besluit de beslissing 

tot opname in het leegstandsregister; de datum van de administratieve akte geldt als de datum 

van de vaststelling van de leegstand; 

3° Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen; 

 

4° Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: 

- een aangetekend schrijven; 

- een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

-  

5° Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 

omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1° van het decreet van 19 april 

1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing 

van bedrijfsruimten; 

 

6° Kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken 

en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de 

gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 

uitmaakt; 

 

7° Leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet 

overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten 

minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen 

die deel uitmaken van het gebouw. 

De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten 

daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of 

melding in de zin van artikel 4.2.2 van de Vaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met latere 

wijzigingen, of milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 

 
21 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 
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betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen 

vergunning of melding voorhanden is of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning 

of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw 

voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of 

bescheiden. Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, 

vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet 

beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een 

gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst 

afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een 

afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten; 

 

8° Leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende 

maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie; een woning die 

geregistreerd staat als tweede verblijf - zoals gedefinieerd in het geldende gemeentelijk 

reglement betreffende de gemeentebelasting op tweede verblijven - wordt niet beschouwd als 

zijnde leegstaand; 

 

9° Leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, 

vermeld in art 2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet; 

 

10° Leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een 

leegstaand gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning 

binnen zeven jaar na de afgifte van een omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg 

niet aangewend wordt overeenkomstig zijn functie; 

 

11° Opnamedatum: de datum waarop het gebouw of de woning voor de eerste maal in het 

leegstandsregister wordt opgenomen; 

 

12° Renovatienota: een gedateerde en ondertekende nota die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen:  

- Een overzicht van de voorgenomen werken;  

- Een stappenplan waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal twee jaar een 

woning of gebouw bewoonbaar wordt gemaakt;  

- Bestekken en/of facturen. Deze facturen en bestekken mogen niet ouder zijn dan één 

jaar;  

- Eventueel schetsen en foto’s. 

 

13° Technische inventarisatiefiche: dit werkinstrument wordt gebruikt ter voorbereiding van 

de administratieve akte en laat de administratie toe ter plekke vaststellingen te noteren en 

deze eventueel later aan te vullen met gewijzigde informatie alsook met bezwaren van de 

zakelijk gerechtigde; 

 

14° Verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden 

vanaf de opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is 

geschrapt; 

 

15° Woning: een goed, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode 

(elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een 

gezin of alleenstaande). 
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16° Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 

- de volle eigendom 

- het recht van opstal of van erfpacht 

- het vruchtgebruik 

 

Hoofdstuk 2: Leegstandsregistratie 

 

Artikel 2. Leegstandsregister  

§1. De administratie houdt een leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit twee 

afzonderlijke lijsten:  

 

1° een lijst “leegstaande gebouwen”;  

2° een lijst “leegstaande woningen”. Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of 

onbewoonbaar wordt niet opgenomen in het leegstandsregister. 

Een woning die geïnventariseerd is als verwaarloosd kan wel worden opgenomen in het 

leegstandsregister en omgekeerd.  

 

§2. In elke lijst worden de volgende gegevens opgenomen:  

1° het adres van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;  

2° de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;  

3° de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n);  

4° het nummer en de datum van de administratieve akte; 5° de indicatie of indicaties die 

aanleiding hebben gegeven tot de opname. 

 

Artikel 3. Registratie van leegstand 

 

§1. De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand 

belaste personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, 

vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 

en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De gemeente kan hiervoor 

ook beroep doen op medewerkers van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.  

 

§2. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het 

leegstandsregister aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij één of 

meerdere foto’s en een beschrijvend verslag, met vermelding van de indicaties die de leegstand 

staven, gevoegd worden. De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de 

vaststelling van de leegstand en geldt als opnamedatum.  

 

§3. De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties zoals 

vermeld in de volgende lijst: 

 

- het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning; 

- het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als “te huur” of “te koop”; 

- het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen; 

- een volle brievenbus gedurende lange tijd;  

- een verwaarloosde tuin (lang gras, onverzorgd, ….);  

- rolluiken die langdurig neergelaten zijn;  

- het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf;  
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- de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden, bijvoorbeeld door een 

geblokkeerde toegang;  

- een dermate laag verbruik van de nutsvoorziening dat een gebruik als woning of een 

gebruik overeenkomstig de functie van het gebouw kan worden uitgesloten;  

- de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek 

van Inkomstenbelastingen 1992; 

- aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of 

improductiviteit; 

- getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagent; 

- andere indicaties die ter plaatse kunnen worden vastgesteld. 

 

Artikel 4. Kennisgeving na registratie  

De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot 

opname in het leegstandsregister. De kennisgeving bevat: 

 

- De administratieve akte met inbegrip van het beschrijvend verslag; 

- Informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister; 

- Informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het 

leegstandsregister; 

- Informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister; 

- Aanvraagformulier voor een vrijstelling. 

 

Artikel 5. Beroep tegen registratie 

§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 

schrijven, vermeld in artikel 4, kan een zakelijk gerechtigde bij de beroepsinstantie beroep 

aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep wordt per 

beveiligde zending betekend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal 

volgende gegevens bevatten:  

- de identiteit en het adres van de indiener; 

- de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw 

of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft; 

- de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het 

leegstandsregister ten onrechte is gebeurd. De vaststelling van de leegstand kan betwist 

worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed; 

 

Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. Als 

het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 

gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij 

hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.  

 

§2. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend 

beroepschrift ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt 

beschouwd.  

 

§3. Elk inkomend beroepschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de 

indiener wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. 

§4. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk: 

- als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in 

paragraaf 1, of; 
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- als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde, of; 

- als het beroepschrift niet is ondertekend. 

 

§5. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan 

de indiener. 

Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is mogelijk zolang de beroepstermijn van 

§1 niet verstreken is.  

 

§6. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op 

stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een 

feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door het met de opsporing van leegstaande gebouwen 

en woningen belaste personeelslid. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang 

tot een gebouw of een woning geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.  

 

§7. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de 

indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na deze van de 

betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.  

 

§8. Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het 

beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de 

administratie het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de 

vaststelling van de leegstand. 

 

Artikel 6. Schrapping uit het leegstandsregister 

§1. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst 

dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend 

wordt overeenkomstig de functie, zoals omschreven in art 1, 8°.  

De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. Het 

effectief gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters of desgevallend na 

een onderzoek ter plaatse.  

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat 

meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 

1, 7°, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden.  

De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. De 

administratie stelt deze aanwending vast via administratieve data of desgevallend na een 

onderzoek ter plaatse.  

 

§2. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een 

gemotiveerd verzoek aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek bevat: 

 

- de identiteit en het adres van de indiener; 

- de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het 

gebouw of de woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft; 

- de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het 

gebouw geschrapt mag worden uit het leegstandsregister.  

 

Als datum van het verzoek wordt de datum van de aangetekende verzending gehanteerd. De 

administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandsregister en neemt 

een beslissing binnen een termijn van 90 dagen na de ontvangst van het verzoek. De 
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administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een beveiligde 

zending. Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde 

beroep aantekenen volgens de procedure, vermeld in artikel 5.  

 

Hoofdstuk 3. De belasting 

 

Artikel 7. Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 

§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op 

de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn 

opgenomen in het leegstandsregister.  

De definities van woningen, gebouwen, leegstaande woning, leegstaand gebouw en 

leegstandsregister zijn omschreven in artikel 1.  

 

§2. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst 

verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende 

maanden is opgenomen in het leegstandsregister. Zolang het gebouw of de woning niet uit het 

leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe 

termijn van twaalf maanden verstrijkt.  

 

Artikel 8. Belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde over het leegstaande gebouw of 

de leegstaande woning op de verjaardag van de opnamedatum.  

 

§2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars elk verantwoordelijk voor de betaling 

van hun aandeel in de woning of het gebouw. Deze berekening wordt door de gemeente gedaan 

volgens de door hen beschikbare informatie.  

 

§3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de 

verkrijger van het zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen 

in het leegstandsregister. De instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen twee 

maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht, de 

datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe zakelijk gerechtigde. 

 

Artikel 9. Tarief van de belasting 

De belasting bedraagt: 

- € 1.100 voor een leegstaand gebouw of woning; 

- € 350 voor overige woongelegenheden. 

 

Als het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 

leegstandsregister staat, bedraagt de belasting: 

- € 1.200 voor een leegstaand gebouw of woning; 

- € 400 voor overige woongelegenheden. 

 

Als het gebouw of de woning een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 

leegstandsregister staat, bedraagt de belasting: 

- € 1.300 voor een leegstaand gebouw of woning; 

- € 450 voor overige woongelegenheden. 

 

Als het gebouw of de woning een vierde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
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leegstandsregister staat, bedraagt de belasting: 

- € 1.400 voor een leegstaand gebouw of woning; 

- € 500 voor overige woongelegenheden. 

 

Als het gebouw of de woning een vijfde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 

leegstandsregister staat, bedraagt de belasting: 

- € 1.500 voor een leegstaand gebouw of woning; 

- € 550 voor overige woongelegenheden. 

 

Als het gebouw of de woning een zesde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 

leegstandsregister staat, bedraagt de belasting: 

- € 1.600 voor een leegstaand gebouw of woning; 

- € 600 voor overige woongelegenheden. 

 

Dit laatste bedrag blijft het bedrag van de aanslag voor ieder volgende termijn van twaalf 

maanden dat het gebouw of de woning in het leegstandsregister staat. 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd per opnamejaar. 

Indien de heffingsplichtige recht heeft op een vrijstelling van de heffing, zoals omschreven in 

artikel 10, zal hij na afloop van de toegekende vrijstellingstermijn, een heffing betalen die 

gelijk staat aan de heffing op de eerste verjaardag na de opname in het leegstandsregister. 

 

Artikel 10. Vrijstellingen  

§1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de 

administratie. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling 

als vermeld in §4 of §5, dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de 

administratie. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden door middel van het 

daartoe bestemd aanvraagformulier. 

 

§2. Een beroep tegen de beslissing over een aanvraag tot vrijstelling kan ingediend worden bij 

de beroepsinstantie overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 14.  

 

§3. Vrijstellingen van de leegstandsheffing die toegekend zijn op basis van het reglement van 

27 juni 2017 blijven met hun oorspronkelijke einddatum geldig bij de toepassing van dit 

reglement. 

 

§4. De persoonsgebonden vrijstellingen worden toegekend als:  

1° de belastingplichtige in een erkende ouderenvoorziening of zorgwoning verblijft. Het bewijs 

van het verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening waar de belastingschuldige 

verblijft of middels een attest van de dienst bevolking m.b.t. inschrijving in een zorgwoning 

met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de 

datum van opname in het leegstandsregister, wat betekent dat de belasting pas verschuldigd 

is na vier jaar opname in het leegstandsregister;  

2° de belastingplichtige voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische 

instelling of in een ziekenhuis wordt opgenomen. Het bewijs van het langdurig verblijf wordt 

geleverd door de instelling of ziekenhuis waar de belastingschuldige verblijft. De 

belastingplichtige moet elk jaar een bewijs van opname leveren indien het over een tijdelijk 

verblijf gaat. Deze vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van 

opname in het leegstandsregister, wat betekent dat de belasting pas verschuldigd is na vier 

jaar opname in het leegstandsregister. De vrijstelling vervalt vanaf het moment dat de 
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belastingplichtige ontslagen is uit de psychiatrische instelling of het ziekenhuis;  

3° de handelingsbekwaamheid van de belastingplichtige beperkt werd ingevolge een 

gerechtelijke beslissing, voor zover de belastingplichtige niet zelf de oorzaak is van de 

gerechtelijke beslissing. De vrijstelling geldt tot 1 jaar na de opheffing van de gerechtelijke 

beslissing tot beperking van de handelingsbekwaamheid;  

4° de belastingplichtige sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of 

de woning met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor twee jaar volgend op het 

verkrijgen van het zakelijke recht; voor volgende gebouwen en woningen wordt een jaar langer 

(drie jaar) toegekend:  

- die krachtens decreet beschermd zijn als monument of opgenomen op een bij besluit 

vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; 

- die deel uitmaken van een krachtens decreet beschermd stads- en dorpsgezicht of 

landschap of van een stads- en dorpsgezicht of landschap dat op een bij besluit vastgesteld 

ontwerp van lijst tot bescherming als stads- en dorpsgezicht of landschap.  

 

§5. Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning:  

1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan;  

2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een omgevingsvergunning omdat een voorlopig of 

definitief onteigeningsplan is vastgesteld;  

3° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 

vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de 

vernieling of beschadiging;  

4° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of 

betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise 

in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts 

geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot 

daadwerkelijk gebruik.  

5° gerenoveerd wordt. Een woning of gebouw wordt gerenoveerd:  

- indien het gaat om handelingen die stedenbouwkundig gezien vergunningsplichtig zijn én 

een niet-vervallen omgevingsvergunning kan worden voorgelegd; 

- indien het gaat om niet-vergunningsplichtige handelingen én een renovatienota wordt 

voorgelegd, zoals bepaald in artikel 1, °12.  

 

Deze vrijstelling geldt slechts gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar 

worden van de omgevingsvergunning of bij de renovatienota gedurende twee jaar volgend op 

de datum van de door de administratie ondertekende nota en kan maar éénmalig aan 

dezelfde houder van het zakelijk recht worden toegekend. Beide kunnen niet gecombineerd 

worden.  

 

 

Deze termijn van vrijstelling wordt bepaald op 3 jaar voor gebouwen of woningen: 

- die krachtens decreet beschermd zijn als monument of opgenomen op een bij besluit 

vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;  

- die deel uitmaken van een krachtens decreet beschermd stads- en dorpsgezicht of 

landschap of van een stads- en dorpsgezicht of landschap dat op een bij besluit 

vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- en dorpsgezicht of landschap. 

6° het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, of een sociale woonorganisatie verkregen 

sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.  



173 

 

 

§6. Wanneer de leegstand het gevolg is van overmacht, dwz te wijten is aan redenen buiten 

de wil van de zakelijk gerechtigde van wie redelijkerwijze niet kan verwacht worden dat hij een 

einde stelt aan de leegstand. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar volgend op de 

datum van opname in het leegstandsregister, wat betekent dat de belasting pas verschuldigd 

is na vier jaar opname in het leegstandsregister.  

 

§7. Indien een gebouw of woning zowel in het leegstands- als verwaarlozingsregister is 

opgenomen en er voor beide opnames een heffing verschuldigd is, geldt er een vrijstelling van 

de leegstandsheffing. Vanaf het moment dat het gebouw of de woning niet meer in het 

verwaarlozingsregister is opgenomen, vervalt deze vrijstelling. Deze vrijstelling wordt 

automatisch toegekend door de gemeentelijke administratie. 

 

Artikel 11. Aangifteformulier 

§1. De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat 

door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden 

teruggestuurd. De belastingschuldige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden 

om uiterlijk 15 oktober van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag 

noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.  

 

§2. Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 

vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer wordt 

overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van 

burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige per aangetekend schrijven de motieven 

om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, 

evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.  

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van 

verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve 

vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een 

periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.  

Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met 

het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.  

 

§3. De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaar. De 

door hem opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

 

 

 

Artikel 12. Inkohiering 

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar 

dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier 

wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel directeur die onverwijld instaat 

voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de 

belastingplichtigen.  

Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de 

uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, 

het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te 

ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die 

wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. Als bijlage 

wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting 
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verschuldigd is. 

 

Artikel 13. Betalingstermijn 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 14. Bezwaar 

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden 

ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschrift kan via duurzame drager worden 

ingediend indien het college van burgemeester en schepenen in deze mogelijkheid voorzien. 

De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn 

van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van 

het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen 

na de indiening ervan. 

 

Artikel 15. Toepasselijke regelgeving 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen 

van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 

9 bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 

uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor zover niet specifiek de belastingen op 

de inkomsten betreffen. 

 

Artikel 16. Kennisgeving toezicht 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

Artikel 17. 

Het reglement betreffende de opmaak van het leegstandsregister en de belasting op leegstand 

van woningen en gebouwen van 27 juni 2017 wordt opgeheven. Woningen, gebouwen en 

kamers die reeds werden opgenomen in het leegstandsregister, blijven opgenomen in het 

register met hun oorspronkelijke opnamedatum. Vrijstellingen die reeds eerder werden 

toegekend volgens de bepalingen van vorige reglementen, blijven behouden met dezelfde duur 

en/of einddatum. Na afloop van deze vrijstelling gelden de bepalingen van dit reglement.” 
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21.Belastingreglement op onbebouwde percelen22 
 

 
Artikel 1 

Het raadsbesluit van 19 december 2019 betreffende de gemeentebelasting op onbebouwde 
percelen voor de dienstjaren 2020 tot en met 2024 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2021. 

Artikel 2 

Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2024 wordt ten behoeve van de stad een jaarlijkse 
belasting geheven op de onbebouwde percelen die voorkomen in het gemeentelijk register van 

onbebouwde percelen.  

Artikel 3 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1° Onbebouwd: beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van onbebouwde 

percelen, gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1 VCRO; 

2° Register van onbebouwde percelen: het register, vermeld in artikel 5.6.1 VCRO;  

3° PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied zoals bij ministerieel besluit goedgekeurd op 
23/12/2008; 

4° Afbakening van de dorpskernen zoals vastgelegd in de geïntegreerde gemeentelijke 

verordening, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19/02/2018; 

Artikel 4 

§1. De belasting op niet-bebouwde percelen  is verschuldigd door de persoon die op 1 januari 
van het aanslagjaar eigenaar is van de niet-bebouwde grond.  Indien er een recht  van opstal of 
erfpacht bestaat, is de belasting op niet-bebouwde percelen verschuldigd door de erfpachter of 

de opstalhouder en subsidiair door de eigenaar.  

§2. Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de 

verschuldigde activeringsheffing.  

§3. In geval van eigendomsoverdracht onder levenden is de nieuwe eigenaar de belasting 

verschuldigd met ingang van 1 januari volgend op de datum van de authentieke akte die hem 

het eigendom toekent. Er zal geen rekening gehouden worden met de tussen partijen gesloten 

overeenkomst.    

§4. De nieuwe eigenaar is verplicht aangifte te doen van de eigendomsoverdracht vóór 1 januari 

van het jaar volgend op de eigendomsoverdracht en dit met opgave van de datum van de akte 
en de nauwkeurige aanduiding van de identiteit van de vorige eigenaar en van het betrokken 
perceel.  

Indien sommige mede-eigenaars krachtens de bovenstaande bepalingen vrijgesteld zijn, wordt 

de belasting onder de overige mede-eigenaars aangerekend in verhouding tot hun deel in het 
perceel. 

Artikel 5 

 
22 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 21 december 2020. 
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Het tarief van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 

§1. In het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden zoals afgebakend door het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan: 35 euro per strekkende meter en per gedeelte van een strekkende meter 
lengte van de kavel of bouwgrond palende aan de openbare weg, evenwel met een minimale 

aanslag van 350 euro per kavel of bouwgrond. 

§2. Buiten het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden maar binnen de afgebakende dorpskernen 
zoals afgebakend door de geïntegreerde gemeentelijke verordening: 20 euro per strekkende 

meter en per gedeelte van een strekkende meter lengte van de kavel of bouwgrond palende aan 
de openbare weg, evenwel met een minimale aanslag van 200 euro per kavel of bouwgrond  

§3. Buiten het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden en buiten de afgebakende dorpskernen: 17,5 

euro per strekkende meter en per gedeelte van een strekkende meter lengte van de kavel of 

bouwgrond palende aan de openbare weg, evenwel met een minimale aanslag van 175 euro per 

kavel of bouwgrond.  

§4 De belastbare lengte wordt steeds in volle meters uitgedrukt.  De gedeelten kleiner dan de 

halve meter worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden 
aangerekend als volle meter.  

§5 De bedragen, vermeld in paragraaf 1 tot 3 van dit artikel, zijn gekoppeld aan de evolutie van 

de ABEX-index en stemmen overeen met de index van november 2008. Ze worden jaarlijks op 1 
januari aangepast aan het ABEXindexcijfer van de maand november die aan de aanpassing 

voorafgaat. 

§6 Indien een perceel paalt aan twee of meerdere openbare wegen en het perceel is minder dan 
80 meter diep, wordt de grootste perceellengte van het betrokken perceel grenzend aan die 
straten als berekeningsgrondslag genomen. 

Indien de diepte van het perceel minstens 80 meter bedraagt dan wordt de perceellengte aan 

beide evenwijdige straten in rekening gebracht. 

Indien het een hoekperceel betreft, wordt de gemiddelde perceellengte van de 2  perceellengtes 
evenwijdig met de openbare weg in aanmerking genomen. 

§7. De heffing wordt vermeerderd met 50 euro per bijkomend aanslagjaar dat de onbebouwde 

bouwgrond of kavel in het register van onbebouwde percelen staat. 

Artikel 6 

Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld : 

1°        de eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander  onroerend 
goed gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed;  

2°        de percelen die eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke 

rechtspersonen; 

3°        de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen infrastructuurwerkzaamheden 
omvat; de vrijstelling geldt voor het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de 
verkavelingsvergunning werd toegekend; 

4°        de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning infrastructuurwerkzaamheden omvat;  

de vrijstelling geldt gedurende vijf kalenderjaren volgend op het jaar waarin het attest, bedoeld 

in artikel 101 § 3 van het decreet op de ruimtelijke ordening werd toegekend; 

5°        de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste, 

gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed.  
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6°        door de overheid erkende jeugd- en sportverenigingen; 

7°        de eigenaars die het desbetreffende aanslagjaar een omgevingsvergunning hebben 

verkregen die dat jaar de onbebouwdheid van het perceel zou opheffen of het jaar nadien in 
functie van de 2 jaar geldigheid van een omgevingsvergunning. 

De belasting wordt niet geheven op de percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de 

landpacht, niet voor bebouwing kunnen worden bestemd.  

De belasting wordt niet geheven op de gronden waarop krachtens een overheidsbeslissing niet 
mag worden gebouwd of op bedrijventerreinen die door de overheid worden ontwikkeld. 

Artikel 7 

Als bebouwde percelen worden beschouwd de percelen waarop, ten gevolge van een 
bouwvergunning, het bouwen van een woning is aangevat op 1 januari van het belastingjaar.  

Artikel 8 

De eigenaar van een niet-bebouwd perceel is verplicht bij het stadsbestuur mededeling te doen 
van iedere wijziging aan zijn onroerend bezit. 

Artikel 9 

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 

schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. 

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de met de invordering belaste financieel 
directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.  Deze verzending 

gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldigen. 

Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de 
uiterste betaaldatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het 
adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te 

ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst 
gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 

Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het belastingreglement. 

Artikel 10 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een 

belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college 

van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden, dat handelt als 

administratieve overheid. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe 

van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving 

van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is 

aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 

ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, naar zijn 

vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 

Artikel 11 

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, 
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gebeurt zoals bepaald in het decreet van 30 mei 2008 op de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

Artikel 12 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikels 

326 tot en met 334) Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd. 
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22.Gemeentebelasting op inname openbaar domein23 
 

 

Artikel 1 

TOEPASSINGSGEBIED 

Er wordt met ingang van 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 een belasting 

gevestigd ten behoeve van de stad Sint-Truiden op de inname van het openbaar domein zoals 

omschreven in het reglement betreffende de inname openbaar domein, zoals goedgekeurd door 

de gemeenteraad op 26 oktober 2020. 

Het betreft o.a. het gebruik van de openbare weg of openbaar domein voor (het plaatsen van): 

• verhuizingen en leveringen aan huis; 

• terrassen voor horecazaken; 

• uitstallingen of verkoopautomaten; 

• publiciteitsinrichtingen en 

• bouwwerven en -werkzaamheden. 

Het retributiereglement van 18 december 2019 inname openbaar domein eindigt conform 
artikel 2 op 31 december 2020. 

Artikel 2 

BEALSTINGPLICHTIGE  

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning tot de inname van het 
openbare domein of door gebrek aan aanvraag door de innemer van het openbaar domein. 

Artikel 3 

TARIEVEN 

§1. Voor verhuizingen en levering aan huis 

De belasting voor de ingebruikname van openbaar domein met bestel- en/of vrachtwagens ter 
gelegenheid van een verhuizing of levering bedraagt 10 euro per kalenderdag per parkeerplaats 

§2. Voor bouwwerken en -werkzaamheden 

De belasting bedraagt 0,40 euro per vierkante meter en per kalenderdag voor het tijdelijk 

innemen van het openbaar domein door het plaatsen van schutsels, stellingen, werkketen, 
bouwmaterialen, containers, …. ter gelegenheid van het bouwen of verbouwen van onroerende 
goederen, zolang de inname van de oppervlakte van het openbaar domein blijft bestaan. De 

minimumaanslag bedraagt 20 euro. 

Voor het afsluiten van een straat of circulatiewijziging is een belasting verschuldigd van: 

• 50 euro voor de eerste kalenderdag; 

• 25 euro per volgende kalenderdag. 

§4. Voor bijhorende signalisatie 

De belasting voor het plaatsen en wegnemen van de signalisatie wordt vastgesteld als volgt: 

 
23 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 7 december 2020. 
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• Plaatsen en wegnemen van signalisatie bij werken (bouwen en verbouwen van 

onroerende goederen): 20 euro; 

• Plaatsen en wegnemen van parkeerverboden bij verhuis/afvalcontainer: 20 euro 

• Leveren en terughalen signalisatie waarbij het noodzakelijk is de weg af te sluiten (nadar 

+ verkeersborden): 100 euro 

Artikel 4 

BEREKENING 

Bij de berekening van de verschuldigde belasting worden de gedeelten van een (vierkante) 
meter als een volledige (vierkante) meter aangerekend. 

Voor belastingen die op dagbasis worden geheven geldt dat de belasting verschuldigd is voor 

elke kalenderdag waarop inname gebeurt, inclusief de dag van het plaatsen, afbreken of 
verwijderen. Een begonnen kalenderdag wordt eveneens aanzien als een volledige kalenderdag. 

Artikel 5 

VRIJSTELLINGEN 

Er wordt vrijstelling van belasting verleend voor de ingenomen oppervlakten in volgende 
gevallen: 

• bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van de staat, het gewest, provincie, 

stad, openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut. 

• mobiele bouwplaatsen voor de aanleg van openbare nutsleidingen. 

• de innemingen van openbaar domein ingevolge stedelijke initiatieven en privé-initiatieven 

met publiek karakter waarbij met privé-initiatieven wordt bedoeld activiteiten op het 

openbaar domein die in opdracht van of in overeenkomst met de stad worden gehouden. 

• de terrassen 

• de uitstallingen of verkoopautomaten 

• de publiciteitsinrichtingen 

Er wordt een  vrijstelling van zes maanden verleend , die maximaal éénmaal verlengd kan 

worden met een termijn van zes maanden na een gemotiveerde aanvraag, in volgende 
gevallen: 

• werken aan panden die opgenomen zijn in de lijst van de verwaarloosde panden of lijst 

van de leegstaande panden 

• werken aan panden die opgenomen zijn als monument, in de inventaris van het 

bouwkundig erfgoed, als waardevol pand opgenomen in een bijzonder plan van aanleg 

(BPA) en/of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

Een vrijstelling is enkel mogelijk, indien de aanvraag voorafgaandelijk of juist werd 

aangevraagd. Indien er geen specifiek tarief voorzien werd in artikel 3, zullen de tarieven van 
artikel 3 § 2 van toepassing zijn. 

Artikel 6 

SPOEDPROCEDURE 

Wanneer de aanvraag tot machtiging, of wijziging van de machtiging, van een tijdelijke 
ingebruikname  wordt ingediend via een spoedprocedure, wordt de belasting vastgesteld als 

volgt:  

§1. Voor verhuizingen en levering aan huis 
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De belasting voor de ingebruikname van openbaar domein met bestel- en/of vrachtwagens ter 

gelegenheid van een verhuizing of levering bedraagt 20 euro per kalenderdag per parkeerplaats 

§2. Voor bouwwerken en -werkzaamheden 

De belasting bedraagt 0,80 euro per vierkante meter en per kalenderdag voor het tijdelijk 
innemen van het openbaar domein door het plaatsen van schutsels, stellingen, werkketen, 

bouwmaterialen, containers, …. ter gelegenheid van het bouwen of verbouwen van onroerende 
goederen, zolang de inname van de oppervlakte van het openbaar domein blijft bestaan. De 

minimumaanslag bedraagt 40 euro. 

Voor het afsluiten van een straat of circulatiewijziging is een belasting verschuldigd van: 

• 100 euro voor de eerste kalenderdag;  50 euro per volgende kalenderdag. 

§4. Voor bijhorende signalisatie 

De belasting voor het plaatsen en wegnemen van de signalisatie wordt vastgesteld als volgt: 

• Plaatsen en wegnemen van signalisatie bij werken (bouwen en verbouwen van 

onroerende goederen): 40 euro; 

• Plaatsen en wegnemen van parkeerverboden bij verhuis/afvalcontainer: 40 euro 

• Leveren en terughalen signalisatie waarbij het noodzakelijk is de weg af te sluiten (nadar 

+ verkeersborden): 200 euro 

Artikel 7 

GEEN OF ONJUIST AANGEVRAAGDE INNAME OPENBAAR DOMEIN 

Wanneer de aanvraag tot machtiging niet of onjuist wordt aangevraagd, wordt de belasting als 
volgt vastgesteld: 

 §1. Voor verhuizingen en levering aan huis 

De belasting voor de ingebruikname van openbaar domein met bestel- en/of vrachtwagens ter 

gelegenheid van een verhuizing of levering bedraagt 40 euro per kalenderdag per parkeerplaats 

§2. Voor bouwwerken en -werkzaamheden 

De belasting bedraagt 1,60 euro per vierkante meter en per kalenderdag voor het tijdelijk 
innemen van het openbaar domein door het plaatsen van schutsels, stellingen, werkketen, 

bouwmaterialen, containers, …. ter gelegenheid van het bouwen of verbouwen van onroerende 
goederen, zolang de inname van de oppervlakte van het openbaar domein blijft bestaan. De 
minimumaanslag bedraagt 80 euro. 

Voor het afsluiten van een straat of circulatiewijziging is een belasting verschuldigd van: 

• 200 euro voor de eerste kalenderdag;  100 euro per volgende kalenderdag. 

§4. Voor bijhorende signalisatie 

De belasting voor het plaatsen en wegnemen van de signalisatie wordt vastgesteld als volgt: 

• Plaatsen en wegnemen van signalisatie bij werken (bouwen en verbouwen van 

onroerende goederen): 80 euro; 

• Plaatsen en wegnemen van parkeerverboden bij verhuis/afvalcontainer: 80 euro 

• Leveren en terughalen signalisatie waarbij het noodzakelijk is de weg af te sluiten (nadar 

+ verkeersborden): 400 euro 

De opmeting en de vaststelling der belastbare oppervlakte worden verricht door aangestelde 
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van het stadsbestuur. 

De vaststelling van de belastingaanslag bedoeld in dit artikel kan slechts geldig worden 

ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze 
termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het 

oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 

Artikel 8 

WIJZE VAN INVORDERING 

De belasting moet bij de aanvraag van de vergunning voor de inname contant of elektronisch 

betaald worden. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een 
kohierbelasting.  

Artikel 9 

ALGEMENE BEPALINGEN 

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van 

het decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering 

en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.  

Artikel 10 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 

326 tot en met 334) van het Decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.  
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23.Belastingreglement inname openbaar domein24 
 

Artikel 1 

TOEPASSINGSGEBIED 

 

Er wordt met ingang vanaf heden en eindigend op 31 december 2025 een belasting 

gevestigd ten behoeve van de stad Sint-Truiden op de inname van het openbaar 

domein zoals omschreven in het reglement betreffende de inname openbaar domein, 

zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020. 
 

Het betreft o.a. het gebruik van de openbare weg of openbaar domein voor (het 
plaatsen van): 
 

• verhuizingen en leveringen aan huis; 

• terrassen voor horecazaken; 

• uitstallingen of verkoopautomaten; 

• publiciteitsinrichtingen; 

• bouwwerven en -werkzaamheden. 
 

Het retributiereglement inname openbaar domein van 26 oktober 2020 en het 

belastingreglement van 7 december 2020 inname openbaar domein worden 

ingetrokken. 
 
Artikel 2 

BELASTINGPLICHTIGE 

 

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning tot de inname van 

het openbaar domein of bij gebrek aan aanvraag door de innemer van het openbaar 

domein. 
 
Artikel 3 TARIEVEN 

 

§1. Voor verhuizingen en levering aan huis 

De belasting voor de ingebruikname van openbaar domein met bestel- en/of 

vrachtwagens ter gelegenheid van een verhuizing of levering bedraagt 10 euro per 

kalenderdag per parkeerplaats. 
 

§2. Voor bouwwerken en -werkzaamheden 

De belasting bedraagt 0,40 euro per vierkante meter en per kalenderdag voor het 

tijdelijk innemen van het openbaar domein door het plaatsen van schutsels, 

stellingen, werkketen, bouwmaterialen, containers, …. ter gelegenheid van het 

bouwen of verbouwen van onroerende goederen, zolang de inname van de 

oppervlakte van het openbaar domein blijft bestaan. De minimumaanslag bedraagt 

20 euro. 
 

§3. Voor het afsluiten van een straat of circulatiewijziging is een belasting verschuldigd 

van: 
 

• 50 euro voor de eerste kalenderdag; 

 
24 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 22 februari 2021. 
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• 25 euro per volgende kalenderdag. 

 

§4. Voor bijhorende signalisatie 

De belasting voor het plaatsen en wegnemen van de signalisatie wordt vastgesteld als 
volgt: 
 

• Plaatsen en wegnemen van signalisatie bij werken (bouwen en verbouwen van onroerende 

goederen): 20 euro; 

• Plaatsen en wegnemen van parkeerverboden bij verhuis/afvalcontainer: 20 euro 

• Leveren en terughalen signalisatie waarbij het noodzakelijk is de weg af te sluiten 

(nadar + verkeersborden): 100 euro 

 
Artikel 4 BEREKENING 

 

Bij de berekening van de verschuldigde belasting worden de gedeelten van een 

(vierkante) meter als een volledige (vierkante) meter aangerekend. 
 

Voor belastingen die op dagbasis worden geheven geldt dat de belasting 

verschuldigd is voor elke kalenderdag waarop inname gebeurt, inclusief de dag van 

het plaatsen, afbreken of verwijderen. Een begonnen kalenderdag wordt eveneens 

aanzien als een volledige kalenderdag. 
 
Artikel 5 VRIJSTELLINGEN 

 

Er wordt vrijstelling van belasting verleend voor de ingenomen oppervlakten in volgende 
gevallen: 
 

• bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van de staat, het gewest, provincie, stad, 

openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut. 

• mobiele bouwplaatsen voor de aanleg van openbare nutsleidingen. 

• de innemingen van openbaar domein ingevolge stedelijke initiatieven en privé-initiatieven met 

publiek karakter waarbij met privé-initiatieven wordt bedoeld activiteiten op het openbaar 

domein die in opdracht van of in overeenkomst met de stad worden gehouden. 

• de terrassen 

• de uitstallingen of verkoopautomaten 

• de publiciteitsinrichtingen 

 

Er wordt een vrijstelling van zes maanden verleend, die maximaal éénmaal verlengd kan 

worden met een termijn van zes maanden na een gemotiveerde aanvraag, in volgende 
gevallen: 

• werken aan panden die opgenomen zijn in de lijst van de verwaarloosde panden of lijst 

van de leegstaande panden 

• werken aan panden die opgenomen zijn als monument, in de inventaris van het bouwkundig 

erfgoed, als waardevol pand opgenomen in een bijzonder plan van aanleg (BPA) en/of 

ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

 

Een vrijstelling is enkel mogelijk, indien de aanvraag voorafgaandelijk of juist werd 

aangevraagd. Indien er geen specifiek tarief voorzien werd in artikel 3, zullen de 

tarieven van artikel 3 § 2 van toepassing zijn. 
 
Artikel 6  
SPOEDPROCEDURE 

 

De spoedprocedure betreft iedere behandeling van een aanvraag voor inname 

openbaar domein waarvoor door de aanvrager een kortere termijn wordt gevraagd 

voor het bekomen van de vergunning dan deze voorzien in artikel 4 van het 
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reglement inname openbaar domein zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van de 

stad Sint- Truiden dd 26 oktober 2020. 
 

Wanneer de aanvraag tot machtiging, of wijziging van de machtiging, van een 

tijdelijke ingebruikname wordt ingediend via een spoedprocedure, worden de 

belastingtarieven bepaald in artikel 3 verhoogd met volgende bedragen ter 

vergoeding van de bijkomende administratiekost: 
 

-voor verhuizingen en leveringen aan huis: 20 euro 
 

-voor bouwwerken en -werkzaamheden die minder dan 24 uur duren : 10 euro 
 

-voor bouwwerken en  -werkzaamheden die meer dan 24 uur duren : 50 euro 
 

-voor afsluiten van een straat of circulatiewijziging : 50 euro 
 

-voor bijkomende signalisatie : 20 euro 
 

De aangerekende belastingverhogingen kunnen slecht maximaal voor een termijn van 

14 kalenderdagen worden berekend, waarbinnen de aanvrager indien nodig een 

normale procedure aanvraag heeft doorlopen. 
 
Artikel 7 
GEEN OF ONJUIST AANGEVRAAGDE INNAME OPENBAAR DOMEIN 

 

Geen of onjuist aangevraagde inname is iedere inname waarvoor een vergunning 

vereist is overeenkomstig het reglement inname openbaar domein zoals goedgekeurd 

door de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden op 26 oktober 2020 en waarvoor 

geen vergunning werd aangevraagd of waarvoor de ingediende aanvraag niet 

conform de bepalingen van dit reglement geschiedde. 
 

Wanneer de aanvraag tot machtiging niet of onjuist wordt aangevraagd, worden 

naast een desgevallende toepassing van de bepalingen van artikel 29 van het 

voornoemd reglement, de tarieven bepaald in artikel 3 verhoogd met volgende 

bedragen ter vergoeding van de bijkomende administratiekost: 
 

-voor verhuizingen en leveringen aan huis: 20 euro 
 

-voor bouwwerken en -werkzaamheden die minder dan 24 uur duren : 10 euro 
 

-voor bouwwerken en  -werkzaamheden die meer dan 24 uur duren : 50 euro 
 

-voor afsluiten van een straat of circulatiewijziging : 50 euro 
 

-voor bijkomende signalisatie : 20 euro 
 

De opmeting en de vaststelling der belastbare oppervlakte worden verricht door 
aangestelde van het stadsbestuur. 

De aangerekende belastingverhogingen kunnen slecht maximaal voor een termijn van 

14 kalenderdagen worden berekend, waarbinnen de aanvrager indien nodig een 

normale procedure aanvraag heeft doorlopen. 
 
Artikel 8 
WIJZE VAN INVORDERING 
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De belasting moet bij de aanvraag van de vergunning voor de inname contant of 

elektronisch betaald worden. Bij gebreke van betaling wordt de belasting 

ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting. 
 
Artikel 9 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de 

bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 

gemeentebelastingen. 
 

Artikel 10 
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht 

(artikel 326 tot en met 334) van het Decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen.  
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24.Aanpassing retributiereglement inname openbaar domein25 
 

 

Artikel 1 TOEPASSINGSGEBIED 

Er wordt met ingang van 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 een belasting 

gevestigd ten behoeve van de stad Sint-Truiden op de inname van het openbaar domein zoals 

omschreven in het reglement betreffende de inname openbaar domein, zoals goedgekeurd door 

de gemeenteraad op 26 oktober 2020. 

Het betreft o.a. het gebruik van de openbare weg of openbaar domein voor (het plaatsen van):  

• verhuizingen en leveringen aan huis; 

• terrassen voor horecazaken; 

• uitstallingen of verkoopautomaten; 

• publiciteitsinrichtingen en 

• bouwwerven en -werkzaamheden. 

Het retributiereglement van 18 december 2019 inname openbaar domein eindigt conform 
artikel 2 op 31 december 2020. 

De belasting wordt geheven als een contantbelasting behoudens latere rappel of aanmaning of 
bij ambtshalve heffing in welke gevallen de belasting wordt geheven als kohierbelasting. 

Artikel 2 BELASTINGPLICHTIGE  

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning tot de inname van het 
openbare domein. 

In het kader van de ambtshalve inkohiering wordt als belastingplichtige bedoeld: elke 

verantwoordelijke voor een niet vergunde of niet volledig vergunde inname. 

Artikel 3 TARIEVEN 

§1. Voor verhuizingen en levering aan huis 

De retributie voor de ingebruikname van openbaar domein met bestel- en/of vrachtwagens ter 

gelegenheid van een verhuizing of levering bedraagt 10 euro per kalenderdag per 
parkeerplaats 

§2. Voor bouwwerken en -werkzaamheden 

De retributie bedraagt 0,40 euro per vierkante meter en per kalenderdag voor het tijdelijk 

innemen van het openbaar domein door het plaatsen van schutsels, stellingen, werkketen, 
bouwmaterialen, containers, …. ter gelegenheid van het bouwen of verbouwen van onroerende 

goederen, zolang de inname van de oppervlakte van het openbaar domein blijft bestaan. De 
minimumaanslag bedraagt 20 euro. 

Voor het afsluiten van een straat of circulatiewijziging is een retributie verschuldigd van: 

• 50 euro voor de eerste kalenderdag; 

 
25 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 26 oktober 2020. 
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• 25 euro per volgende kalenderdag. 

§4. Voor bijhorende signalisatie 

De retributie voor het plaatsen en wegnemen van de signalisatie wordt vastgesteld als volgt: 

• Plaatsen en wegnemen van signalisatie bij werken (bouwen en verbouwen van 

onroerende goederen): 20 euro; 

• Plaatsen en wegnemen van parkeerverboden bij verhuis/afvalcontainer: 20 euro 

• Leveren en terughalen signalisatie waarbij het noodzakelijk is de weg af te sluiten (nadar 

+ verkeersborden): 100 euro 

Artikel 4 BEREKENING 

Bij de berekening van de verschuldigde belasting worden de gedeelten van een (vierkante) 
meter als een volledige (vierkante) meter aangerekend. 

Voor belastingen die op dagbasis worden geheven geldt dat de belasting verschuldigd is voor 

elke kalenderdag waarop inname gebeurt, inclusief de dag van het plaatsen, afbreken of 
verwijderen. Een begonnen kalenderdag wordt eveneens aanzien als een volledige 

kalenderdag. 

Artikel 5 VRIJSTELLINGEN 

Er wordt vrijstelling van retributie verleend voor de ingenomen oppervlakten in volgende 

gevallen: 

• bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van de staat, het gewest, provincie, 

stad, openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut. 

• mobiele bouwplaatsen voor de aanleg van openbare nutsleidingen. 

• de innemingen van openbaar domein ingevolge stedelijke initiatieven en privé-

initiatieven met publiek karakter waarbij met privé-initiatieven wordt bedoeld activiteiten 

op het openbaar domein die in opdracht van of in overeenkomst met de stad worden 

gehouden. 

• de terrassen 

• de uitstallingen of verkoopautomaten 

• de publiciteitsinrichtingen 

Er kan tevens een vrijstelling van zes maanden verleend worden door het college van 

burgemeester en schepenen, die maximaal éénmaal verlengd kan worden met een termijn van 

zes maanden na gemotiveerd verzoek aan het college van burgemeester en schepenen, in 

volgende gevallen: 

• werken aan panden die opgenomen zijn in de lijst van de verwaarloosde panden of lijst 

van de leegstaande panden 

• werken aan panden die opgenomen zijn als monument, in de inventaris van het 

bouwkundig erfgoed, als waardevol pand opgenomen in een bijzonder plan van aanleg 

(BPA) en/of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

Een vrijstelling is enkel mogelijk, indien de aanvraag voorafgaandelijk of juist werd 
aangevraagd. Indien er geen specifiek tarief voorzien werd in artikel 3, zullen de tarieven van 

artikel 3 § 2 van toepassing zijn. 

Artikel 6 AMBTSHALVE INKOHIEREN 



189 

 

Wanneer de aanvraag tot machtiging, of wijziging van de machtiging, van een tijdelijke 

ingebruikname wordt ingediend via een spoedprocedure, wordt de belasting ambtshalve 

ingekohierd. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100 % . 

Wanneer de aanvraag tot machtiging niet of onjuist wordt aangevraagd, wordt de belasting 

ambtshalve ingekohierd. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 200 %. 

De opmeting en de vaststelling der belastbare oppervlakte worden verricht door aangestelde 
van het stadsbestuur. 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag betekent 

het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar aan de 
belastingplichtige, per aangetekende zending, de motieven om gebruik te maken van deze 

procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van 
deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van 

verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd 
gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn 
wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te 

bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 

Artikel 7 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 
326 tot en met 334) van het Decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 
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25.Retributie op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- of andere 
werken26 

 
 

 

Artikel 1: 

Er wordt een retributie gevestigd op de inname van het openbaar domein door containers, 

werfafsluitingen, werfwagens, stellingen, kranen, machines, losplaatsen voor bouwmaterialen en alle andere 

zaken en goederen ten behoeve van het bouwen of verbouwen. 

 
Artikel 2: 

De retributie wordt – niet cumulatief – als volgt vastgesteld: 

a) 0,50 EURO per m2 en per weekdag voor de eerste maand vanaf de tweede week, na deze termijn 0,25 

EURO per m2 en per weekdag; 

b) Wanneer voor een bovengenoemde inname een straat of een deel van een straat dient afgesloten 

te worden, bedraagt de belasting 250,00 euro voor de 1ste dag vermeerderd met 50,00 euro voor 

elke bijkomende weekdag. 

 
Artikel 3: 

De retributie is verschuldigd door diegene die het openbaar domein inneemt. 

 
Artikel 4: 

De retributie zal als volgt worden aangerekend; 

a) Voor een inname van minder dan 30 kalenderdagen wordt er na de inname een factuur gestuurd 

b) Voor een inname groter dan of gelijk aan 30 kalenderdagen wordt er maandelijks een factuur 

gestuurd. 

De totale termijn van de inname van het openbaar domein zal in rekening gebracht worden, met 

uitzondering van de eerste week. 

 
 

Artikel 5: 

Zijn vrijgesteld van deze belasting: 

a) Het afsluiten van de straat ingevolge een besluit van de burgemeester genomen in toepassing van 

artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet. 

b) De inname bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van een gewest, provincie, 

gemeente, sociale huisvestigingsmaatschappij, openbare instelling of erkende instelling van 

openbaar nut. 

 
Artikel 6: 

Diegene die het openbaar domein wenst in te nemen dient 15 werkdagen voorafgaandelijk aan de inname 

een vergunning aan te vragen bij het college van burgmeester en schepenen. 

De aanvraag vermeldt de begin- en einddatum van de inname evenals de in te nemen oppervlakte. Deze 

laatste termijn moet gestaafd worden met een schets met ondermeer de juiste afmetingen. 

 
Artikel 7: 

De beslissing over het al dan niet afsluiten van een straat of een deel van een straat gebeurt – op basis van 

de adviezen van de politie en de betrokken diensten – door het college van burgemeester en schepenen. 

 
26 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 30 januari 2014. 
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Artikel 8: 

De betaling van de retributie dient voor de vergunninghouder te worden voldaan 14 kalenderdagen na ontvangst 

van de factuur. 

 
Artikel 9: 

Wanneer de vergunninghouder voorziet dat aan het einde van de vergunde termijn het openbaar domein 

niet zal kunnen ontruimd worden, moet hij een verlenging van de vergunningstermijn aanvragen. Deze 

aanvraag moet minstens 3 werkdagen voor het verstrijken van de termijn worden ingediend. 

Ingeval van heirkracht of onvoorziene omstandigheden te bewijzen door de vergunninghouder, moet de 

aanvraag tot verlenging gebeuren ten laatste de dag nadat de vergunninghouder hiervan kennis heeft 

genomen en dit alleszins voor de einddatum van de vergunde termijn. Alle bepalingen vervat in onderhavig 

retributiereglement zijn op deze vernieuwde aanvraag van toepassing. 

 
Artikel 10: 

Indien door de inname van voetpaden en/of fietspaden onbruikbaar worden, wordt de aanleg van een 

noodvoetpad en/of fietspad met de juiste signalisatie in functie van de veiligheid geëist. 

Om zowel de vergunninghouder als het gemeentebestuur veilig te stellen dient er voorafgaand aan de 

inname van het openbaar domein door de bevoegde ambtenaar van de technische dienst een 

plaatsbeschrijving te worden opgemaakt. 

 
Artikel 11: 

De retributie is verschuldigd zonder dat de vergunninghouder aanspraak kan maken op enig 

onherroepelijk recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein. 

Wanneer het openbaar nut zulks vereist kan het gemeentebestuur hem de opdracht geven de 

ingenomen oppervlakte binnen de 24 uur te ontruimen, zonder dat hiervoor enige aanspraak op 

schadevergoeding kan gemaakt worden. 

Bij weigering aan dit verzoek te voldoen, kan de ontruiming uitgevoerd worden op kosten van de 

vergunninghouder. Deze laatste kan enkel terugbetaling vragen van de betaalde retributie voor de periode 

van verplichte ontruiming. 

 
Artikel 12: 

Het afleveren van de vergunning brengt voor de gemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee. Het 

privaat gebruik van het openbaar domein door de vergunninghouder gebeurt op eigen risico en onder zijn 

verantwoordelijkheid. 

 
Artikel 13: 

Wanneer de vergunninghouder niet of niet meer voldoet aan de in de vergunning opgelegde voorwaarden 

en/of wanneer de factuur niet tijdig betaald werd, kan de vergunning onmiddellijk ingetrokken worden. 

De vergunninghouder is dan verplicht het openbaar domein volledig te ontruimen binnen de 24 uur en kan 

geen aanspraak maken op enige terugbetaling van de reeds gestorte sommen. 

 
Artikel 14: 

Dit retributiereglement zal ingaan vanaf 1 februari 2014. 
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26.Belastingreglement op inname openbaar domein – kermissen en 
circussen27 
 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad past de eindtermijn van het gemeentelijk belastingreglement betreffende de 
inname openbaar domein door openbare kermissen en circussen in artikel 2 van het zelfde 

reglement aan door het jaartal 2022 te vervangen door 2024. 
 

Artikel 2 
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht van het 
decreet lokaal bestuur, zoals gewijzigd.  

 
27 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 december 2019. 
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27.Belastingreglement op huis aan huis verspreiden van reclamedrukwerk 
2020-202428 
 

 
Artikel 1 
Het raadsbesluit van 24 november 2014 betreffende de gemeentebelasting op het huis aan huis verspreiden 
van reclamedrukwerk wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020. 
 
Artikel 2 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 wordt een belasting gevestigd op het huis aan huis verspreiden van 
reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van Sint-Truiden. 
 
Artikel 3 
Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële 
activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is een potentieel cliënteel er 
toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. Onder gelijkgestelde 
producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard, zoals bijvoorbeeld monsters, 
stickers, briefomslagen, kalenders, enz. die aanzetten tot gebruik of verbruik van het aangeprezen product of 
de aangeboden dienst.  
Onder huis aan huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder 
adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft 
betoond. 
 
Artikel 4 
De belasting is verschuldigd telkens als er een huis aan huis verspreiding van reclamedrukwerk of een daarmee 
gelijkgesteld product plaatsvindt op het grondgebied van Sint-Truiden. 
 
Artikel 5 
Van deze belasting zijn vrijgesteld: 

- de publiciteitsbladen bedeeld door openbare diensten, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen; 

 

- publiciteitsbladen van sociale of caritatieve aard en waaruit de uitgever zelf geen commercieel voordeel 

kan halen; 

 

- publicaties kleiner of gelijk aan één A4 formaat, recto-verso bedrukt, bedeeld door handelaars en de 

door de stad erkende verenigingen waarvan jun maatschappelijke zetel in Sint-Truiden gevestigd is. 

 
Artikel 6 
Het verschuldigde bedrag (B) wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief (ET) met het aantal 
gezinshoofden (GH) dat de hierboven omschreven publiciteitsbladen ontving: 
 
B = ET x GH 
 
Het eenheidstarief (ET) wordt bepaald in functie van de grootte en het aantal bladzijden van het drukwerk. Voor 
gelijkgestelde producten, zoals vermeld onder artikel 3 van dit besluit, wordt het hoogste eenheidstarief 
aangerekend. 
 
 
Het eenheidstarief bedraagt: 

 
28 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 december 2019. 
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Grootte drukwerk ET 

 
<= A4 formaat – recto/verso bedrukt – max. 1 blad (2 pagina’s) 
 
<= A4 formaat – recto/verso bedrukt – 3 tem 10 pagina’s 
 
<= A4 formaat – recto/verso bedrukt – 11 tem 20 pagina’s 
 
<= A4 formaat – recto/verso bedrukt – meer dan 20 pagina’s 
 
alle publicaties groter dan A4 formaat (ongeacht het aantal pagina’s) 

 
0,0085 euro 
 
0,015 euro 
 
0,020 euro 
 
0,033 euro 
 
0,033 euro 

 
Er is een minimum aanslagbedrag vastgesteld van 25,00 euro per bedeling. 
Het aantal gezinshoofden wordt bekomen aan de hand van het aantal gezinshoofden ingeschreven in het 
bevolkingsregister op 1 januari van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de belasting 
verschuldigd is, en zoals vastgesteld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
 
Artikel 7 
Het al dan niet volledig bedrukt zijn van het blad geeft geen aanleiding tot vermindering van de belastingtarieven. 
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding geven geen aanleiding tot vrijstelling. 
 
Artikel 8 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die geldt als verantwoordelijke uitgever van 
het betreffende reclamedrukwerk. Wanneer de uitgever niet bekend is of indien hij in een staat van onvermogen 
verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens 
naam, logo of embleem reclame wordt gevoerd. 
 
Artikel 9 
De belastingplichtige is gehouden, voorafgaandelijk aan elke bedeling, bij de Financiële Dienst van het 
stadsbestuur een aangifte in te dienen met alle inlichtingen die nodig zijn voor het berekenen van de aanslag. 
Deze aangifte dient vergezeld te zijn van een specimen.  
De belastingschuldige is verplicht om bij zijn aangifte een bewijs te voegen van de distributiedienst waarop 
duidelijk het aantal bedeelde exemplaren vermeld is. 
 
Artikel 10 
De belasting wordt berekend na de verspreiding van de reclame. Hiertoe dient een specimen van het 
reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld product als basis voor de berekening van de aanslag. 
 
Artikel 11 
Ter vereffening van de belastingschuld wordt per kwartaal een aanslag gezonden aan de belastingplichtigen. 
 
Artikel 12 
Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de 
belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd als volgt: totaal aantal brievenbussen van de 
gemeenten berekend op het totaal bedrag van de belasting per uitgifte.  
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van 
burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, de motieven om gebruik te 
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van 
deze elementen en het bedrag van de belasting.  
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van verzending van de 
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk te bezorgen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag 
kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het 
dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het 
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oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt 
verhoogd met 50 % en deze verhoging wordt ook ingekohierd. 
 
Artikel 13 
Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om 
een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het 
belastingreglement.  
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 14 
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten 
laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.  
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de financieel beheerder die onverwijld instaat voor de 
verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldigen.  
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste 
betaaldatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding 
dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen 
in het bezwaarschrift. 
 
Artikel 15 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of 
een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, 
Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden, dat handelt als administratieve overheid.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de 
contante inning.  
De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is aangewezen, 
stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds 
naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de 
financieel directeur. 
 
Artikel 16 
De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt zoals 
bepaald in het decreet van 30 mei 2008 op de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 
 
Artikel 17 
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikels 326 tot en met 
334) Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd. 
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28.Aanvraagformulier drankvergunning29 
 

 

AANVRAAG 

 
A. VOOR HET SCHENKEN VAN BIER/WIJN/STERKE DRANK TENGEVOLGE VAN EEN OPENING VAN EEN 

VASTE/REIZENDE DRANKGELEGENHEID 

B. VOOR HET SCHENKEN VAN BIER/WIJN/STERKE DRANK OP FUIVEN/GELEGENHEIDSEVENEMENTEN 

C. VOOR DE OPENING VAN EEN SLIJTERIJ VAN GEESTRIJKE DRANKEN (WINKEL) 

D. VOOR DE STOPZETTING 

 
Ondergetekende (voornaam en naam): Geboren 

op en te 

Echtgeno(o)t(e) van 

 

Geboren op en te 

 

Adres Telefoon/GSM 

 

Wenst de drankgelegenheid /slijterij (naam van de zaak en eventueel van de vennootschap) 

, gelegen te Sint-Truiden Te open 

op 

Te vergroten Stop te 

zetten op 

Over te laten aan (naam nieuwe zaakvoerder) 

 

De aanvrager voegt hierbij een plan betreffende de indeling van de gelegenheid/zaak 

 
 

 
Sint-Truiden 

 

 

 
Handtekening 

 

 
Bij te voegen: 

Attest van hygiëne Attest betreffende het geluid 

Attest van brandveiligheid Attest van moraliteit 

Plan van de inrichting Statuten van de vennootschap 

 
  

 
29 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden. 
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29.Werkwijze gemeente betreffende toelating schenken gegiste en sterke 
dranken op occasionele gelegenheden30 
 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist dat er voor het schenken van gegiste drank op occasionele gelegenheden 
geen vergunning meer nodig is. 

 
Artikel 2 

De gemeenteraad beslist dat er wel nog een vergunning nodig is voor het schenken van sterke 
dranken op alle occasionele gelegenheden. De aanvrager dient hiervoor geen uittreksel uit het 
strafregister te bezorgen. 

 
Artikel 3 

De vergunning voor het schenken van sterke dranken tijdens occasionele gelegenheden wordt 
standaard afgeleverd door de burgemeester. Bij het schenken van sterke dranken op openbare 
sportieve, politieke en culturele manifestaties wordt een speciale machtiging afgeleverd door het 

college van burgemeester en schepenen zoals voorzien door de hogere overheid. 
 
  

 
30 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 21 november 2019. 
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30.Belastingreglement op eroshuizen 202231 
 

 

Artikel 1 

Er wordt voor het dienstjaar 2022 een belasting gevestigd op eroshuizen. Als eroshuis wordt 
beschouwd: iedere instelling waar personen direct of indirect de handel gelinkt aan of 

geïnspireerd door erotisch gedrag van de exploitant bevorderen, hetzij door gewoonlijk met de 
klanten te verbruiken, hetzij door het verbruik op gelijk welke andere manier te stimuleren 

dan door gewoon de klanten te bedienen. Deze eroshuizen dienen vanuit de stad de nodige 
vergunningen te bekomen. 

 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het pand op het grondgebied van Sint-
Truiden waarin een eroshuis wordt uitgebaat. 

 

Artikel 3 

De belasting bestaat uit twee delen namelijk een forfaitair gedeelte en een gedeelte 
vastgesteld op basis van de oppervlakte van het perceel waarop het eroshuis dat voor het 
publiek toegankelijk is gevestigd is. 

De belasting is samengesteld uit: 

- Een forfaitair bedrag van 10.000 euro en 

- Een bedrag van 2 euro per m² oppervlakte van het perceel. 

De totale belasting is begrensd tot 15.000 euro. 

Bij het vaststellen door een overheid van een niet gereglementeerde exploitatie van een 
eroshuis zal de eigenaar van het perceel waarop dit eroshuis is gevestigd een forfaitere 
belasting op eroshuizen ontvangen van 30.000 euro. 

 

Artikel 4 

De belasting is persoonlijk. De belasting is in haar geheel verschuldigd voor alle eroshuizen 
die tijdens het dienstjaar worden uitgebaat, ook voor de etablissementen die geopend worden 
na 1 januari van het dienstjaar. Ingeval de exploitatie voor het einde van het dienstjaar wordt 

stopgezet, wordt geen teruggave op de jaarlijkse belasting verleend. 

 

Artikel 5 

Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Het kohier wordt 
tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de financieel beheerder die onverwijld instaat voor de 
verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de 

belastingschuldigen. Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de 
verzendingsdatum, de uiterste betaaldatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden 

ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om 
het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn 

vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het 
bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van dit reglement. 

 

Artikel 6 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een 

 
31 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 31 januari 2022.  
Momenteel is er nog een procedure tot schorsing lopende bij ABB. 
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belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het 

college van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden, dat handelt 
als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en 

gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de derde Werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante 

inning. De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal 
daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het 

bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend 
geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 

 

Artikel 7 

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen 
terzake, gebeurt zoals bepaald in het decreet van 30 mei 2008 op de vestiging, de invordering 
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

 

Artikel 8 

Deze belasting zal voor de volgende aanslagjaren geïnd worden via de mogelijkheid 
aangeboden om de onroerende voorheffing te optimaliseren voor deze groep van percelen . 

een besluit gemeenteraad zal hiertoe worden goedgekeurd voor 31/12/2022. 

 

Artikel 9 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht van het 
decreet lokaal bestuur. 
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31.Reglement vestiging en uitbating nachtwinkels32 
 

 
HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 
 
Het gemeentelijk reglement vestiging en uitbating nachtwinkels d.d. 24 april 2017 wordt opgeheven. 
 
Artikel 2 – Begripsomschrijving 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 

• uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet 
noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de nachtwinkel wordt uitgebaat; 

 

• vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor 
de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 van toepassing 
is, uitgeoefend worden; 

 

• nachtwinkel: een vestigingseenheid die 
 

a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek 
“verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”; 

 
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld; 

 
c) een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²; 

 
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt, conform de 

stedenbouwkundige voorschriften; 
 

• vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel verleend door 
het college van burgemeester en schepenen; 

 

• uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel verleend door 
het college van burgemeester en schepenen nadat voldaan is aan de uitbatingsvoorwaarden; 

 

• exploitatiemap: een map die in de nachtwinkel ter inzage moet liggen voor de politiediensten en alle 
personen die gemachtigd zijn om controle uit te voeren. Deze map dient volgende informatie te bevatten: 

 

- de uitbatingsvergunning, indien vereist; 

- de vestigingsvergunning, indien vereist; 

- een kopie van alle attesten, zoals bepaald en verkregen naar aanleiding van de in artikel 10 
bepaalde onderzoeken van dit reglement. 

 
Artikel 3 – Toepassingsgebied 
 
Dit reglement is van toepassing op alle nachtwinkels op het grondgebied van de stad Sint-Truiden. 
 
HOOFDSTUK II – VESTIGINGSVERGUNNING 

 
32 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 9 december 2019. 
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Artikel 4 – Algemene verplichting 
 
§1 De vestiging van een nachtwinkel is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
§2 Nachtwinkels die gevestigd zijn en uitgebaat worden op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit 
reglement worden geacht om te beschikken over een vestigingsvergunning voor hun huidige vestigingseenheid 
dan wel, in geval van relocatie, voor een vestigingseenheid binnen een straal van 200 m vanaf de huidige 
vestigingseenheid. Relocatie naar een nieuwe vestigingseenheid, gelegen binnen de contouren van of op de 
Vesten en binnen de beschermde stads- en dorpsgezichten, is niet toegelaten en leidt tot het verval de 
vestigingsvergunning. 
 
Artikel 5 – Aanvraag 
 
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college 
van burgemeester en schepenen aan de hand van een daartoe voorzien 
aanvraagformulier vergezeld van alle nodige documenten zoals aangegeven in het aanvraagformulier, en dit 
minstens 3 maanden voor de voorziene openingsdatum. 
 
Indien de nachtwinkel waarvoor de aanvraag gedaan wordt, gelegen is binnen de in artikel 6 opgesomde zone, 
is  
de aanvraag onontvankelijk. 
 
De aanvrager wordt binnen een termijn van 14 dagen, volgend op de dag van ontvangst van de aanvraag, in 
kennis gesteld van de ontvankelijk- en volledigheid ervan. 
 
Indien de aanvraag onontvankelijk is, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, en wordt het dossier 
terugbezorgd aan de aanvrager en niet verder beoordeeld. Indien de aanvraag ontvankelijk is, wordt ze verder 
beoordeeld op volledigheid. 
 
De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens vermeld in het standaard aanvraagformulier 
ontbreken. Indien de aanvraag ontvankelijk doch onvolledig is, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, 
met aanduiding van de ontbrekende stukken of gegevens, en heeft deze 14 dagen de tijd volgend op de datum 
van de kennisgeving om het dossier te vervolledigen. Indien dat niet gebeurt binnen deze termijn, wordt het 
dossier terugbezorgd aan de aanvrager en niet verder beoordeeld. 
 
Indien de aanvraag ontvankelijk en volledig is, wordt de aanvrager hiervan tevens tijdig in kennis gesteld. 
 
Artikel 6 – Beoordeling 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel toestaan 
indien cumulatief voldaan is aan volgende criteria: 
 

6.1. de ruimtelijke ligging van de handelszaak 
 
De vestigingseenheid bevindt zich in de volgende zone: 
 

- buiten de contouren van of op de Vesten, zoals aangeduid in bijlage en 

- buiten de beschermde stads- en dorpsgezichten. 
 
De vestigingseenheid bevindt zich buiten de perimeter van: 
 

- 1 km van een reeds bestaande en vergunde nachtwinkel; 

- 200 m van jeugdvoorzieningen (lokalen van de jeugdbeweging, fuifzalen, jeugdhuizen,...) en/of 
voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen en/of stiltebehoevende instellingen (zorginstellingen 
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zoals een (psychiatrisch) ziekenhuis, een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis, 
onderwijsinstellingen e.d).  

 
De vestigingsvergunning kan slechts verleend worden indien er binnen een straal van 20 m van de 
aangevraagde vestigingsplaats parkeerplaatsen voorzien zijn, die verkeersveilig en conform de 
wegcode kunnen worden aangewend. Indien de aanvrager op eigen terrein parkeerplaatsen wil 
voorzien, is het verboden deze in te richten in de achtertuinzone. 
 
Onverminderd de bovenstaande afbakening mag het aantal vestigingen van nachtwinkels de ruimtelijke 
draagkracht van het gebied niet overschrijden. Tevens wordt de stedenbouwkundige conformiteit van 
de vestigingseenheid onderzocht, in het bijzonder of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde 
omgevingsvergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en 
milieukundige voorschriften. 
 
Zo dient onder meer nagegaan te worden of de geldende regelgeving betreffende stedenbouw 
gerespecteerd wordt, of de vestiging is ingeplant overeenkomstig de voorschriften in de verordening, 
de gewestplannen, de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Stedenbouwkundige 
overtredingen kunnen aanleiding geven tot een weigering van de vestigingsvergunning wanneer uit de 
overtreding blijkt dat de constructie of de handelsfunctie erin niet functioneel inpasbaar is in de 
omgeving, of hinderlijk of onveilig is. 

 
6.2. de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust 

 
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politiediensten 
met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestiging 
van deze handelszaak en de eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. 

 
Artikel 7 – Beslissing 
 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt per aangetekende brief bezorgd aan de 
aanvrager. 
 
Artikel 8 – Geldigheid van de vergunning 
 
§1. De vestigingsvergunning is geldig vanaf de datum zoals vermeld in de vergunning zelf. 
 
§2. Een vestigingsvergunning is geldig voor onbeperkte duur, tenzij anders vermeld in de vergunning. 
 
§3. De vestigingsvergunning vervalt automatisch: 

-        wanneer de uitbating van de nachtwinkel voor een periode van langer dan 1 jaar feitelijk 
onderbroken is; 

 
-        wanneer binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag werd 
gedaan voor het bekomen van een uitbatingsvergunning. 

 
HOOFDSTUK III – UITBATINGSVERGUNNING 
 
Artikel 9 – Algemene bepalingen 
 
§1 Voor elke uitbating van een nachtwinkel, zoals bedoeld in artikel 2 van dit reglement, moet de uitbater 
schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen door middel 
van het aanvraagformulier in bijlage. 
 
§2 Voor de nachtwinkels, die worden opgericht na de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater in 
alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot 
uitbatingsvergunning. 
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Artikel 10 – Voorwaarden 
 
De uitbatingsvergunning  wordt  verleend door het college van burgemeester en schepenen en kan enkel 
worden verleend na  een  administratief onderzoek dat volgende componenten bevat: 
 

1. openbare orde en moraliteit 
 
a) een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor criminele straffen, 

heling en zedenfeiten; 
 

b) een onderzoek naar recente vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor inbreuken 
op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of wegens daden van 
weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten; 

 
c) een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude; 

 
d) een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het publiek 

toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden 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; 

 
e) een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke verplichtingen die 

verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet naleving van 
vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.a. leeftijd, 
verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de 
kruispuntbank voor ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die 
op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), 
boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, 
erkenningen en toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot 
de openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, e.a 

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek 
toegankelijke plaats, op de uitbater, desgevallend op de uitbater-rechtspersoon, de 
zaakvoerders/bestuurders van de uitbater-rechtspersoon en op de natuurlijke personen die in feite 
belast zijn met de uitbating. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het 
strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend 
behoorlijk beëdigd en vertaald in het Nederlands door de aanvrager, voor te leggen. 

 
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen aan de exploitatie van de nachtwinkel, 

dient de uitbater te verklaren dat niemand van hen valt onder de weigeringsgronden verwoord onder 
a) tot en met e). 

 
Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een 

officiële woonplaats. 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de bevoegde diensten van de stad Sint-Truiden en de Lokale politie 

Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, ieder conform hun wettelijke opdrachten. 
 

2. een brandveiligheidsonderzoek: 
 
door de hulpverleningszone Zuid-West Limburg zal een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd worden. 
Hierbij zullen volgende items onderzocht worden en in orde dienen bevonden te worden: 
 

- elektriciteitsvoorziening: keuringsverslag voor te leggen (max. 5j); 
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- gasvoorzieningen: keuringsverslag voor te leggen (max. 5j); 
 

- veiligheidsverlichting; 
 

- aanduiding uitgang/nooduitgang; 
 

- aanwezigheid blusmiddelen (te bepalen ifv oppervlakte en risico’s); 
 

- stookplaats en brandstofopslagplaats (veilige opstelling); 
 

- indien er zich bijzondere veiligheidsrisico’s voordoen, kunnen bijkomende eisen opgelegd 
worden. 

 
3. een financieel onderzoek: 
 
een onderzoek door de dienst Financiën van de stad Sint-Truiden naar mogelijke openstaande saldo’s 
bij het stadsbestuur. 
 
4. een stedenbouwkundig onderzoek: 
 
een onderzoek naar inbreuken op de reglementering van de ruimtelijke ordening en milieu, vastgesteld 
op basis van processen verbaal door de bevoegde diensten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 
dienst Omgeving van de stad Sint-Truiden. 
 
5. een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten: 
 
een onderzoek door de dienst Lokale economie van de stad Sint-Truiden naar het voorhanden zijn van 
een toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen. 
 
6. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: 
 
een onderzoek door de dienst Lokale economie van de stad Sint-Truiden naar de vestigingsformaliteiten 
als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. 

 
In functie van het administratief onderzoek dienen volgende documenten door de aanvrager aangebracht te 
worden samen met het aanvraagformulier: 
 

- kopie van de beroepsaangifte 108 voor tabak; 
 

- plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte; 
 

- kopie van de brandverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating; 
 

- indien nodig een kopie van de beroepskaart; 
 

- kopie van de eigendomsakte (indien eigenaar van het exploitatiepand); 
 

- kopie van de handelshuurovereenkomst (indien huurder van het exploitatiepand). 
 
Artikel 11 – Bijkomende voorwaarden 
 
Voor nieuwe nachtwinkels is de eerste aanvraag voor een uitbatingvergunning slechts ontvankelijk wanneer 
deze wordt ingediend binnen de maand na het verzenden van de vestigingsvergunning. In alle andere gevallen 
dient de uitbatingsvergunning te worden aangevraagd door de uitbater van de nachtwinkel conform artikel 13 
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§3. Het ondernemingsnummer geldt als identificatiecriterium.  
 
De aanvrager wordt binnen een termijn van 14 dagen, volgend op de dag van ontvangst van de aanvraag, in 
kennis gesteld van de ontvankelijk- en volledigheid ervan.  
 
Indien de aanvraag onontvankelijk is, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, wordt het dossier 
terugbezorgd aan de aanvrager en wordt het niet verder beoordeeld. Indien de aanvraag ontvankelijk is, wordt 
deze verder beoordeeld op volledigheid.  
 
De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens vermeld in het standaard aanvraagformulier 
ontbreken. Indien de aanvraag ontvankelijk doch onvolledig is, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, 
met aanduiding van de ontbrekende stukken of gegevens , en heeft deze 14 dagen de tijd volgend op de datum 
van de kennisgeving om het dossier te vervolledigen. Indien dat niet gebeurt binnen deze termijn, wordt het 
dossier terugbezorgd aan de aanvrager en niet verder beoordeeld.  
 
Indien de aanvraag ontvankelijk en volledig is, wordt de aanvrager hiervan tevens tijdig in kennis gesteld. 
 
Artikel 12 – Beslissing 
 
§1  Indien uit het administratief onderzoek van de voorwaarden van artikel 10 blijkt dat er geen redenen van 
openbaar belang zijn, zich ertegen verzetten, levert het college van burgemeester en schepenen een 
uitbatingsvergunning af. In het andere geval zal het college van burgemeester en schepenen deze weigeren af 
te leveren. 
 
§2 Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen bijzondere voorwaarden op te nemen in de 
uitbatingvergunning, afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging. 
 
§3. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen zal per aangetekende brief bezorgd worden 
aan de aanvrager. 
 
Artikel 13 – Geldigheid  
 
§1. De uitbatingvergunning is geldig vanaf de datum zoals vermeld in de vergunning zelf. 
 
§2. Een uitbatingvergunning is geldig voor driekalenderjaren, namelijk van 1 januari t.e.m. 31 december van het 
overeenstemmende jaar. 
 
§3. De uitbatingsvergunning moet uiterlijk op 1 juni van het 3de kalenderjaar worden aangevraagd voor de  
daarop volgende periode van drie jaar. . 
 
§4 De uitbatingsvergunningen, die werden verleend aan de gevestigde nachtwinkels in 2019, gelden ook als 
uitbatingsvergunning voor de jaren 2020 en 2021. Voor deze nachtwinkels dient de uitbater binnen een termijn 
van 3 jaar volgend op de datum van de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen anno 
2019 een nieuwe uitbatingsvergunning aan te vragen conform §3. 
 
§5. De uitbatingvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid en kan 
niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere 
vestigingseenheid. 
 
§6. De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege: 
 

- op het moment dat de uitbating van de nachtwinkel voor een periode van langer dan 1 jaar feitelijk 
onderbroken is; 

 

- in geval van faillissement; 
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- in geval van gerechtelijke verzegeling; 
 

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 
 

- in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestigingseenheid uit de kruispuntbank voor 
ondernemingen; 

 

- in geval van wijziging van de locatie van de nachtwinkel of wijziging met betrekking tot de uitbater. 
 

In de volgende gevallen is er sprake van een wijziging met betrekking tot de uitbater: 
 

- indien het gaat om een natuurlijk persoon als uitbater; de overdracht naar een andere 
persoon of naar een rechtspersoon of de uitbreiding met een bijkomend persoon; 

 

- indien het gaat om een rechtspersoon als uitbater: een wijziging van de vennoten, 
wijziging van de zaakvoerders/bestuurders, wijziging van rechtsvorm of de overdracht 
van de rechtspersoon naar een andere of de fusie met of overname door een andere 
rechtspersoon. 

 
§7.  De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de 
veiligheid, onmiddellijk schriftelijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
§8. De exploitatiemap, waarvan de uitbatingsvergunning deel uitmaakt, moet op elk moment in de winkel 
aanwezig zijn en steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar en de politiediensten 
ter inzage worden voorgelegd. 
 
HOOFDSTUK IV – VERPLICHTINGEN UITBATING NACHTWINKEL 
 
Artikel 14 – Sluitingsuren, openingsuren en wekelijkse rustdag 
 
§1 In afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 
ambacht en dienstverlening, dienen nachtwinkels gesloten te zijn voor consumenten: tussen 01 en 18 uur. 
 
§2 De uitbater is verplicht de openingsuren en de wekelijkse rustdag, indien deze niet op een zondag valt, met 
het aanvangsuur op een zichtbare plaats kenbaar maken. 
 
Artikel 15 – Wijzigingen met betrekking tot de uitbating melden 
 
§1 Iedere wijziging in het kader van de uitbating van de nachtwinkel dient, via de dienst Lokale economie, 
onmiddellijk meegedeeld te worden aan het college van burgemeester en schepenen . Zo ook de wijziging in 
de organen van de rechtspersoon als uitbater. 
 
§2 Afhankelijk van de gemelde wijzigingen zullen de nodige onderzoeken conform artikel 13 uitgevoerd worden. 
 
Artikel 16 – Andere verplichtingen 
 
§1 De vestigingsvergunning en de uitbatingvergunning dienen steeds aanwezig te zijn in de nachtwinkel en 
moeten steeds op eerste verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd. 
 
§2 De nachtwinkel mag niet permanent ingericht zijn om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk 
dranken en/of maaltijden van welke aard ook, worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. 
 
§3 De uitbater dient te allen tijde als een goed huisvader onderhavig reglement na te leven en moet in het 
bijzonder aan alle voorwaarden voor het afleveren van de uitbatingsvergunning blijven voldoen. 
 
§4 Zo dient de uitbater ook alle andere toepasselijke reglementering na te leven o.a.: 
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- de wetgeving op de verkoop van alcohol en tabak; 
 

- de wetgeving inzake de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het 
FAVV; 

 

- alle regelgevingen die gepaard gaan met de exploitatie van de nachtwinkel. 
§5 De uitbater duidt de prijs van de goederen schriftelijk aan op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige 
manier. De prijs is de totaalprijs te betalen door de consument, inclusief btw en alle andere taksen of diensten 
die de consument verplicht extra moet betalen. Deze prijzen zijn in euro aangegeven. 
 
§6 De uitbater waakt over een verzorgde en kwalitatieve inrichting van de binnen- en buitenruimte. De 
presentatie van alcohol en tabak mag bovendien niet zichtbaar zijn vanaf de straatzijde. 
 
§7 Tijdens de openingsuren dient een vuilnisbak van minstens 20 liter aan de openingsdeur geplaatst te worden. 
Deze vuilnisbak dient binnengezet bij sluitingstijd. De vuilnisbak heeft een sobere uitstraling en dient tijdig 
geledigd en gereinigd te worden. Tevens dient de uitbater achtergelaten zwerfvuil rondom de winkel op te 
ruimen. 
 
§8 De uitbater verbindt zich er toe om actief in te zetten op preventie van overlast en onregelmatige verkoop 
van alcohol en tabak, via : 
 

- een permanente en goed zichtbare affichage aangaande de wetgeving m.b.t. alcohol en tabak; 
 

- zoveel mogelijk (lawaai)overlast voorkomen door klanten die er blijven rondhangen en lawaai maken 
aan te spreken; 

 

- samenwerking rond preventie algemeen en bij specifieke preventieve acties in het bijzonder. 
 
Artikel 17 – Belastingen 
 
De vestiging en invordering van de openingsbelasting, verschuldigd bij het verkrijgen van een 
vestigingsvergunning, en de jaarlijkse belasting, verschuldigd elk jaar waarin de nachtwinkel wordt uitgebaat, 
wordt geregeld in het belastingreglement inzake de vestiging en uitbating nachtwinkels. 
 
HOOFDSTUK V – HANDHAVING 
 
Artikel 18 
 
§1  De uitbater is verplicht de politiediensten op eenvoudig verzoek toelating te verlenen tot de nachtwinkel 
zolang er publiek aanwezig is. De exploitant is in overtreding met dit reglement indien hij de toegang tot de 
inrichting weigert. 
 
§2 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 die worden uitgebaat 
in overtreding op onderhavig gemeentelijk reglement. 
 
§3 Bij het overtreden van de in artikel 14 voorziene sluitingsuren 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.  
 
§4 Tenzij een Wet of een Decreet andere strafbepalingen bevat, kan elke overtreding van dit reglement 
overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met: 
 

- een administratieve geldboete, zoals wettelijk voorzien; 
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- een administratieve schorsing of intrekking van de door de stad Sint-Truiden afgeleverde toelating of 
vergunning voor de nachtwinkel; 

 

- een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel. 
 
Artikel 19 
 
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 326 tot en met 334) 
van het Decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
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32.Politiereglement ter bepaling van de sluitingsuren van de nachtwinkels33 

 
 

Artikel 1: 

ons besluit van 24 april 2007 waarbij bepaald werd dat de sluitingsuren van 

de nachtwinkels op het grondgebied van de gemeente Gingelom bepaald is tussen 01.00 uur en 

20.00 uur wordt ingetrokken. 

 
Artikel 2: 

op basis van artikel 6,c van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 

handel, ambacht en dienstverlening, bepaalt de gemeenteraad dat: 

‘De toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten 

aan de consument in de vestigingseenheid zijn in nachtwinkels op het grondgebied van de 

gemeente Gingelom verboden vóór 18.00 uur en na 01.00 uur. 

 
Artikel 3: 

dit besluit treedt in voege vanaf 1 november 2007. 

 
Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de hogere overheid. 

 
Artikel 5: 

Alle nachtwinkels worden hiervan onmiddellijk in kennis gesteld. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
33 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 30 oktober 2007. 



210 

 

 
 

 

33.Reglement ter bepaling van de sluitingsuren voor nachtwinkels34 

 
 

Artikel 1: 

Op basis van artikel 6, c van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 

ambacht en dienstverlening, bepaalt de gemeenteraad dat: 

 
“De toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan de 

consument in de vestigingseenheid zijn in nachtwinkels op het grondgebied van de gemeente 

Nieuwerkerken verboden vóór 18.00 uur en na 1.00 uur.” 

 
Artikel 2: 

Dit besluit treedt in voege vanaf 1 november 2007. 

 
Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de hogere overheid.  
  

 
34 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken. 
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34.Reglement vergunning nachtwinkels – telefoonshops35 

 
 

Artikel 1: 

Geplande nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie op het grondgebied moeten 

voorafgaand aan de uitbating, een vergunning bekomen van het college van burgemeester en 

schepenen. 

 
Artikel 2: 

Deze vergunning kan worden geweigerd op basis van criteria: 

- inzake de ruimtelijke ligging van de geplande vestigingseenheid; 

- de afwezigheid van de mogelijkheid om een voertuig wettelijk te parkeren binnen een 

straal van 20 meter rond de aangevraagde vestigingsplaats; 

- inzake de openbare orde, veiligheid en rust; 

- de aanwezigheid van stiltebehoevende instellingen (rustoord...) in een straal van 200 

meter rond de aangevraagde vestigingsplaats. 

 
Artikel 3: 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt iedere vraag voor in bedrijfstelling van een 

nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie op basis van een verslag van de lokale politie Sint-

Truiden - Nieuwerkerken - Gingelom, dat minstens de aanvraag toetst aan de vermelde criteria in artikel 2. 

 
Artikel 4: 

De burgemeester kan de sluiting bevelen van nachtwinkels of private bureaus voor 

telecommunicatie, die na de inwerkingtreding van dit besluit zijn geopend en niet beschikken over de vereiste 

vergunning, vermeld in artikel 1. 

 
Artikel 5: 

Dit besluit treedt in voege vanaf 1 november 2007. 

 
Artikel 6: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de hogere overheid. 
  

 
35 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken. 
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35.Belastingreglement vestiging en uitbating nachtwinkels en shops bij 
tankstations36 
 

 

Artikel 1 
 
Het belastingreglement op nachtwinkels van 19 december 2017 wordt opgeheven vanaf 1 januari 

2020. 
 

Artikel 2 
 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 wordt een openingsbelasting en een jaarlijkse 

belasting geheven op de nachtwinkels en op shops bij tankstations, wanneer deze laatsten worden 
open gehouden buiten de gewone sluitingsuren. 

 
Artikel 3 
 

§1. Voor de toepassing van het reglement, wordt onder nachtwinkel verstaan: 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, zoals 
bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 10 november 2006 betreffende de  openingsuren in handel, 

ambacht en dienstverlening, en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit 
die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn. 

 
§2. Voor de toepassing van het reglement wordt onder shops bij tankstations verstaan: elke 
winkel waar algemene voedingswaren en huishoudartikelen worden verkocht en die één of 

meerdere uren geopend is tussen 21u en 7u, en die behoort tot een vestigingseenheid met als 
hoofdactiviteit de verkoop van brandstof en olie voor autovoertuigen, zoals bedoeld in artikel 16, 

§2, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening. 
 

Artikel 4 
 

§1. Ten aanzien van nachtwinkels en shops bij tankstations wordt een éénmalige 
openingsbelasting gevestigd ten bedrage van 6.000 euro. 

 
§2. Deze is ten aanzien van nachtwinkels verschuldigd wanneer er een vestigingsvergunning is 
verleend door het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de bepalingen van 

het reglement vestiging en uitbating nachtwinkels. 
Ten aanzien van shops bij tankstations is deze verschuldigd wanneer er een shop bij een 

tankstation wordt geopend. 
 
§3. Ten aanzien van de nachtwinkels en de shops bij tankstations wordt deze éénmalige 

openingsbelasting gevestigd en geïnd als kohierbelasting. 
 

§4. De openingsbelasting is verschuldigd door de verkrijger van de vestigingsvergunning van de 
nachtwinkel dan wel door de uitbater van de shop bij een tankstation. 
 

 
36 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 9 december 2019. 
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§5. Indien na verval van de vestigingsvergunning van een nachtwinkel, overeenkomstig het 

gemeentelijk reglement vestiging en uitbating nachtwinkels, een nieuwe vestigingsvergunning 
door het college van burgemeester en schepenen wordt verleend, is opnieuw een 

openingsbelasting verschuldigd. 
 
Artikel 5 

 
§1. Ten aanzien van nachtwinkels en shops bij tankstations wordt een jaarlijkse belasting 

gevestigd ten bedrage van 1.500 euro per nachtwinkel of per shop bij een tankstation. De 
jaarlijkse belasting is verschuldigd per aanslagjaar waarin de nachtwinkel of de shop bij een 
tankstation wordt uitgebaat. 

 
§2. De jaarlijkse belasting is ondeelbaar en wordt niet verminderd indien de uitbating slechts een 

deel van het jaar plaatsvindt. 
 
§3. Indien na verval van de uitbatingsvergunning van een nachtwinkel, overeenkomstig het 

gemeentelijk reglement vestiging en uitbating nachtwinkels, een nieuwe uitbatingsvergunning 
door het college van burgemeester en schepenen wordt verleend, is opnieuw een 

uitbatingsbelasting verschuldigd, behoudens bij overdracht van een vergunde nachtwinkel tussen 
echtgenoten of wettelijk samenwonenden of overdracht tussen bloedverwanten in de eerste 
graad. 

 
§4. De jaarlijkse belasting wordt gevestigd en geïnd als kohierbelasting. 

 
§5. De jaarlijkse belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel of van de shop bij 
een tankstation. 

 
Artikel 6 

 
De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, 
gebeurt zoals bepaald in het Decreet van 30 mei 2008 op de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 
 

Artikel 7 
 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht artikelen 
326 - 341 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 

Artikel 8 
 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 326 
tot en met 334) van het Decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.   
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36.Politiereglement kansspelinrichtingen37 
 

 

Afdeling 1: Kansspelinrichting klasse II: 
 

Artikel 1: 

Bij de aanvraag tot het afsluiten van een convenant met het oog op het uitbaten van een 

kansspelinrichting klasse II moet de aanvrager alle noodzakelijke en nodige stukken op straffe van niet-

ontvankelijkheid bezorgen aan de stad Sint-Truiden. 

 
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst Lokale 

Economie van de stad Sint-Truiden of via de website. Het volledig ingevulde en ondertekende 

aanvraagformulier dient bezorgd te worden aan de stad Sint-Truiden samen met volgende 

documenten: 

• omstandig financieel verslag met een overzicht van de laatste drie jaren van de inkomsten 

(loonfiches, overzicht inkomsten uit roerende goederen en kapitalen en akten van verkoop van 

onroerende goederen) en in voorkomend geval; de leningen, borgstellingen, buitenlandse 

rekeningen en faillissementen; 

• uittreksel uit het strafregister van maximum 1 maand oud op datum van de aanvraag; 

• attest van het brandveiligheidsonderzoek; 

• kopie van de verzekeringspolis Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid en 

brandverzekering gebouw; 

• bewijs inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen; 

• bewijs van voldoende kennis van bedrijfsbeheer; 

• gedetailleerd liggingsplan van de kansspelinrichting; 

• plan van het gebouw met aanduiding van de locatie van de kansspelinrichting; 

• huurcontract/eigendomsakte van het gebouw of het gedeelte ervan; 

• aantal en type spelautomaten; 

• kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; 

• bijkomende informatie zoals nuttig geacht voor het dossier door de aanvrager. 

 
Artikel 2: 

Bij ontvankelijk verklaring van de aanvraag zal de stadsadministratie van Sint- Truiden alle stavingsstukken 

onderzoeken en in voorkomend geval om bijkomende informatie verzoeken aan de aanvrager. 

 
Artikel 3: 

Gelet op het bijzondere belang van een grondig multidisciplinair vooronderzoek voor, hetzij een eventuele 

verhuis van een bestaande uitbating binnen of naar Sint-Truiden, hetzij een aanvraag van nieuwe uitbating 

in Sint-Truiden, wordt een administratief onderzoek gevoerd dat volgende elementen omvat: 

• een onderzoek naar de algemene wettelijkheid en voorwaarden van de aanvraag door de 

juridische dienst. 

 

• een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd door de stedelijke brandweerdienst: het betreft een 

onderzoek ter plaatse of de plaats waar de kansspelinrichting wordt uitgebaat, voldoet aan de 

minimumnormen betreffende brandpreventie.  

• een financieel onderzoek uitgevoerd door de financiële dienst: het betreft een onderzoek naar de 

 
37 29 september 2014. 
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betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die 

betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. 

 

• een stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd door de dienst Ruimtelijke Ordening: het betreft een 

onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt 

onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige 

vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Zo dient 

onder meer nagegaan te worden of de geldende regelgeving betreffende stedenbouw 

gerespecteerd wordt en of de uitbater de voorschriften in de stedenbouwkundige 

verordeningen, de gewestplannen, de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen 

nageleefd heeft. 

 
• een onderzoek door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: het betreft een 

onderzoek inzake de wettelijke voorwaarden, moraliteit en relevante politionele informatie 

aangaande de aanvrager. 

 

• 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 

uitbatingsvergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij de burgemeester steeds het 

gevaar voor de openbare orde voor ogen zal houden. 

 
• een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten door de milieudienst: het betreft een 

onderzoek met betrekking tot de naleving van de vereisten op het gebied van hygiëne, 

uitgevoerd op de plaats van de vestiging van de kansspelinrichting. 

 

• een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten door de dienst Lokale Economie: het betreft een onderzoek 

naar de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, eventuele beroepskaart of enige andere 

vergunning die wettelijk voorgeschreven is. De dienst Lokale Economie doet een studie naar de 

impact van een nieuwe uitbating en positiebepalingen en perimeters in verhouding tot andere 

uitbatingen zoals bedoeld in de wet. 

 
• een onderzoek door de dienst Mobiliteit inzake de impact op vlak van verkeer & mobiliteit. 

 
• een onderzoek door de Welzijnsdienst in het kader van de mogelijke impact op het sociaal beleid. 

 

• een onderzoek door de Jeugddienst in het kader van de bescherming van minderjarigen tegen de risico’s 

van kansspelen. 

 
• een onderzoek door het OCMW in het kader van een algemene risicoanalyse en overleg CAD. 

 
Artikel 4: 

Op basis van de in artikel 3 vermelde onderzoeken zal door de stadsdiensten een gemotiveerd eindadvies 

voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen dat uiteindelijk de beslissing over het 

al dan niet afsluiten van de convenant neemt. 

 
Artikel 5: 

In geval van een positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen, wordt er een 

convenant opgesteld die de openingsuren bepaalt, de wettelijke verplichtingen van de uitbater herneemt 

alsook de bepalingen en verplichtingen, eigen aan de specifieke context van de uitbating. Het gaat hier 

onder andere over het verbod van toegang onder 21 jaar, het verbod om alcohol te gebruiken, het verval 
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van rechtswege van de convenant in geval van niet uitbating binnen het jaar na het afsluiten van het 

convenant, het verbod om leningen of voorschotten toe te laten, het in de inrichting verplicht kenbaar 

maken van de beschrijving van de werking van de spelen en het verplicht ter beschikking stellen van 

folders die spelers waarschuwen tegen gokverslaving. 

 
De uitbating van de kansspelinrichting klasse II kan slechts gebeuren op voorwaarde dat er door de 

kansspelcommissie een vergunning type B wordt verleend aan de aanvrager. 

 
Afdeling 2: Kansspelinrichting klasse III: 

 
Artikel 6: 

De aanvraag voor advies met het oog op de uitbating van een kansspelinrichting klasse III moet gericht 

worden aan de burgemeester van de stad Sint-Truiden. 

 
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst Lokale 

Economie van de stad Sint-Truiden of via de stedelijke website. Het volledig ingevulde en 

ondertekende aanvraagformulier dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, bezorgd te worden aan de stad 

Sint-Truiden samen met de drankvergunning 240i, verleend op naam van de aanvrager. 

 
Artikel 7: 

Zolang er geen drankvergunning 240i kan worden voorgelegd, wordt er een negatief advies verleend. 

 
De uitbating van de kansspelinrichting klasse III kan slechts gebeuren op voorwaarde dat er door de 

kansspelcommissie een vergunning type C wordt verleend aan de aanvrager. 

 
Afdeling 3: Kansspelinrichting klasse IV (wedkantoren en kansspelen bij 

dagbladhandelaars): 

Onderafdeling 3.1: Uitbatingsvergunning voor vaste kansspelinrichting klasse IV Artikel 8: 

Voor elke uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV, opgericht na de inwerkingtreding van dit 

reglement, moet de uitbater een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester. Als uitbater 

wordt beschouwd, de houder van de vergunning klasse F1 voor de kansspelinrichting. 

 
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een uitbatingsvergunning met oog op het uitbaten van een 

kansspelinrichting klasse IV moet de aanvrager alle noodzakelijke en nodige stukken op straffe van niet-

ontvankelijkheid bezorgen aan de burgemeester van de stad Sint-Truiden. 

 
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst Lokale 

Economie van de stad Sint-Truiden of via de stedelijke website. Het volledig ingevulde en 

ondertekende aanvraagformulier dient bezorgd te worden aan de stad Sint-Truiden samen met volgende 

documenten: 

• attest van het brandveiligheidsonderzoek; 

• kopie van de verzekeringspolis Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid en de 

brandverzekering van het gebouw; 

• gedetailleerd liggingsplan van de kansspelinrichting; 

• plan van het gebouw met aanduiding van de locatie van de kansspelinrichting; 
huurcontract/eigendomsakte van het gebouw of het gedeelte ervan; 

• kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; 

• bijkomende informatie zoals nuttig geacht voor het dossier door de aanvrager. 
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• De vergunning klasse F1 uitgereikt door de kansspelcommissie aan de uitbater. 

• Een lijst van alle personen die weddenschappen zullen aannemen in de 

kansspelinrichting waarvoor een uitbatingsvergunning wordt gevraagd, onverminderd de 

verplichting voor deze personen om een vergunning F2 te bekomen. 

 
Artikel 9: 

De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend na een 

administratief onderzoek dat volgende elementen bevat: 

 

• een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd door de stedelijke brandweerdienst: het betreft een 

onderzoek ter plaatse of de plaats waar het wedkantoor wordt uitgeoefend, voldoet aan de 

minimumnormen betreffende brandpreventie. 

 

• een stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd door de dienst Ruimtelijke Ordening: Het betreft een 

onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht 

of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in 

overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Zo dient onder meer nagegaan 

te worden of de geldende regelgeving betreffende stedenbouw gerespecteerd wordt en of de 

uitbater de voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen 

van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen nageleefd heeft. 

 

• een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten door de milieudienst: het betreft een 

onderzoek met betrekking tot de naleving van de vereisten op het gebied van hygiëne, uitgevoerd 

op de plaats van de vestiging van de kansspelinrichting klasse IV. 

 
• een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten door de dienst Lokale Economie: het betreft een onderzoek 

naar de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, eventuele beroepskaart of enige andere 

vergunning die wettelijk voorgeschreven is. De dienst lokale Economie doet een studie naar impact van 

een nieuwe uitbating en positiebepalingen en perimeters in verhouding tot andere uitbatingen zoals 

bedoeld in de wet. 

 
• een onderzoek naar de algemene wettelijkheid en voorwaarden van de aanvraag door de 

juridische dienst. 

 
• een onderzoek door de dienst Mobiliteit inzake de impact op vlak van verkeer & mobiliteit. 

 
• een onderzoek door de Welzijnsdienst in het kader van de mogelijke impact op het sociaal beleid, 

waarbij ook rekening zal gehouden worden met de aanwezigheid van psychiatrische instellingen in 

de nabije omgeving. 

 
• een onderzoek door de Jeugddienst in het kader van de bescherming van minderjarigen tegen de risico’s 

van kansspelen, waarbij o.a. rekening zal gehouden worden met de aanwezigheid van scholen en/of 

speelpleinen in de nabije omgeving. 

 
• een onderzoek door het OCMW in het kader van een algemene risicoanalyse en overleg CAD. 

 
• een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van gebedsinrichtingen in de nabije omgeving. 

 
Artikel 10: 

Bij ontvankelijk verklaring van de aanvraag zal de stadsadministratie van Sint- Truiden alle stavingsstukken 
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onderzoeken en in voorkomend geval om bijkomende informatie verzoeken aan de aanvrager. 

 
Zodra de aanvraag ontvankelijk is volgt het in artikel 9 vermelde administratief onderzoek. 

 
Binnen de termijn van 90 dagen na de ontvankelijkheidsverklaring of vanaf het moment waarop de 

aanvrager de bijkomende informatie aan de stad bezorgde, wordt een beslissing over de 

uitbatingsvergunning genomen door de burgemeester. 

 
Artikel 11: 

§1. De uitbatingsvergunning kan worden verleend voor een termijn van 3 jaar die ingaat vanaf de datum 

van de beslissing van de burgemeester waarbij de vergunning wordt verleend. 

 
Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een 

aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning. 

De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te 

vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd. 

De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de 

definitieve inwilliging of weigering wordt verleend. 

 

§2. De burgemeester kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of bijzondere 

voorwaarden op te nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van 

de inrichting. Het gaat hier onder andere over het verbod van toegang onder 21 jaar, het verbod om alcohol 

te gebruiken, het verbod om leningen of voorschotten toe te laten, het in de inrichting verplicht kenbaar 

maken van de beschrijving van de werking van de spelen en het verplicht ter beschikking stellen van 

folders die spelers waarschuwen tegen gokverslaving. 

 
§3. De burgemeester kan de uitbatingsvergunning weigeren: 

• Als de openbare veiligheid, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt; 

• Indien de onderzoeken, die voorafgaan aan het verlenen van een 

uitbatingsvergunning negatief werden geadviseerd. 

• Indien niet voldaan is aan een of meerdere bepalingen van dit reglement. 

 
§4. De uitbatingsvergunning wordt verleend aan een uitbater voor een welbepaalde 

vestigingseenheid van een kansspelinrichting klasse IV op een welbepaald adres. De 

uitbatingsvergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden 

overgedragen naar een andere locatie of vestigingseenheid. 

 
§5. De uitbater is verplicht om elke wijziging van de personen die voor zijn rekening 

weddenschappen aannemen in de kansspelinrichting onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan de 

burgemeester en – indien er dergelijke personen bijkomen - de burgemeester onmiddellijk een kopie van de 

vergunning F2 die aan hen door de kansspelcommissie werd uitgereikt over te maken. 

 
§6. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een voorwerp uitmaken van een 

stedenbouwkundige vergunning, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester. 

§7. De uitbatingsvergunning dient steeds aanwezig te zijn in de vestigingseenheid en moet steeds op eerste 

vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd. 

 
Artikel 12: 

De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege: 

• wanneer er een stopzetting van economische activiteit is; 
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• wanneer er een verandering van uitbater of aangestelde of uitbatingsadres plaatsvindt; 

• wanneer de uitbater niet langer over een vergunning klasse F1 uitgereikt door de 

kansspelcommissie beschikt; 

• Wanneer er voor de betrokken kansspelinrichting geen personen meer gekend zijn 

• door de burgemeester die weddenschappen aannemen voor rekening van de uitbater en die 

beschikken over een vergunning klasse F2 uitgereikt door de kansspelcommissie; 

• 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 gerechtelijke verzegeling; 

• in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 

• in geval van schrapping van uit de Kruispuntbank voor ondernemingen. 

 
Artikel 13: 

Administratieve sancties en maatregelen: 

§1. De uitbating van een vestigingseenheid die leidt tot enige vorm van overlast van aard om de openbare 

gezondheid, veiligheid of rust te verstoren of de vestigingseenheid die wordt uitgebaat in overtreding op het 

gemeentelijk reglement of de beslissing van de burgemeester geeft in eerste instantie aanleiding tot een 

waarschuwing. 

 
Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van de 

bepalingen van onderafdeling 3.1. van deze politieverordening die volgt op een waarschuwing in 

overeenstemming met artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met: 

 

• een administratieve geldboete van maximum 350,00 EUR; 

• een administratieve schorsing of intrekking van de verleende uitbatingsvergunning voor de 

kansspelinrichting klasse IV; 

• een tijdelijke of definitieve sluiting van de kansspelinrichting klasse IV. 

 
Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen de uitbatingsvergunning tijdelijk of 

definitief intrekken, de kansspelinrichting klasse IV tijdelijk of definitief sluiten: 

 
a) indien de exploitatie van het wedkantoor herhaaldelijk aanleiding geeft tot geluidshinder wat zal blijken 

uit een door de politie of de daartoe gemachtigde ambtenaar samengesteld dossier; 

 
b) indien de exploitatie van de kansspelinrichting klasse IV herhaaldelijk aanleiding geeft tot enige andere 

vorm van overlast wat zal blijken uit een door de politie of de daartoe gemachtigde ambtenaar 

samengesteld dossier; 

 
c) indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste gegevens in de 

vergunningsaanvraag of bij wijzigingen van de opgegeven gegevens waardoor de veiligheid in het gedrang 

kan komen; 

 

in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan is aan de 

voorwaarden van de uitbatingsvergunning. 

Onverminderd het voorgaande, kan bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting 

onmiddellijk en ter plaatse gesloten worden op bevel van de burgemeester. 

Onderafdeling 3.2: Uitbatingsvergunning voor mobiele kansspelinrichting klasse IV Artikel 14: 
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Voor elke uitbating van een mobiele kansspelinrichting klasse IV, die geplaatst wordt op het openbaar 

domein of op privaat domein dat vrij toegankelijk is vanop het openbaar domein, moet de uitbater een 

uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester. Als uitbater wordt beschouwd, de houder van de 

vergunning klasse F1 voor de kansspelinrichting. 

 
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een uitbatingsvergunning met oog op het uitbaten van een 

kansspelinrichting klasse IV moet de aanvrager alle noodzakelijke en nodige stukken op straffe van niet-

ontvankelijkheid bezorgen aan de burgemeester van de stad Sint-Truiden. 

 
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst Lokale 

Economie van de stad Sint-Truiden of via de stedelijke website. Het volledig ingevulde en 

ondertekende aanvraagformulier dient bezorgd te worden aan de stad Sint-Truiden samen met volgende 

documenten: 

• gedetailleerd liggingsplan van de kansspelinrichting; 

• omschrijving van de mobiele inrichting; 

• kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; 

• bijkomende informatie zoals nuttig geacht voor het dossier door de aanvrager. 

• De vergunning klasse F1 uitgereikt door de kansspelcommissie aan de uitbater. 

• Een lijst van alle personen die weddenschappen zullen aannemen in de 

kansspelinrichting waarvoor een uitbatingsvergunning wordt gevraagd, 

onverminderd de verplichting voor deze personen om een vergunning F2 te 

bekomen. 

 
Artikel 15: 

De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend na een 

administratief onderzoek dat volgende elementen bevat: 

 
• een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten door de dienst Lokale Economie: het betreft een onderzoek 

naar de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, eventuele beroepskaart of enige andere 

vergunning die wettelijk voorgeschreven is. De dienst lokale Economie doet een studie naar impact van 

een nieuwe uitbating en positiebepalingen en perimeters in verhouding tot andere uitbatingen zoals 

bedoeld in de wet. 

 
• een onderzoek naar de algemene wettelijkheid en voorwaarden van de aanvraag door de 

juridische dienst. 

 
• een onderzoek door de dienst Mobiliteit inzake de impact op vlak van verkeer & mobiliteit. 

 
• een onderzoek door de Welzijnsdienst in het kader van de mogelijke impact op het sociaal beleid, 

waarbij ook rekening zal gehouden worden met de aanwezigheid van psychiatrische instellingen 

in de nabije omgeving. 

 

• een onderzoek door de Jeugddienst in het kader van de bescherming van minderjarigen tegen de risico’s van 

kansspelen, waarbij o.a. rekening zal gehouden worden met de aanwezigheid van scholen en/of speelpleinen 

in de nabije omgeving, alsook met de eventuele aanwezigheid van minderjarigen op evenementen tijdens 

welke de mobiele kansspelinrichting zal worden geplaatst. 

 
• een onderzoek door het OCMW in het kader van een algemene risicoanalyse en overleg CAD. 
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• een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van gebedsinrichtingen in de nabije omgeving. 

 
Artikel 16: 

Bij ontvankelijk verklaring van de aanvraag zal de stadsadministratie van Sint- Truiden alle stavingsstukken 

onderzoeken en in voorkomend geval om bijkomende informatie verzoeken aan de aanvrager. 

 
Zodra de aanvraag ontvankelijk is volgt het in artikel 15 vermelde administratief onderzoek. 

 
Binnen de termijn van 90 dagen na de ontvankelijkheidsverklaring of vanaf het moment waarop de 

aanvrager de bijkomende informatie aan de stad bezorgde, wordt een beslissing over de 

uitbatingsvergunning genomen door de burgemeester. 

 
Artikel 17: 

§1. De uitbatingsvergunning is steeds beperkt in de tijd en wordt verleend voor een termijn zoals daarin 

bepaald. 

 
§2. De burgemeester kan beslissen om bijzondere voorwaarden op te nemen in de vergunning 

afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting. Het gaat hier onder andere 

over het verbod van toegang onder 21 jaar, het verbod om alcohol te gebruiken, het verbod om leningen of 

voorschotten toe te laten, het in de inrichting verplicht kenbaar maken van de beschrijving van de 

werking van de spelen en het verplicht ter beschikking stellen van folders die spelers waarschuwen tegen 

gokverslaving. 

 
§3. De burgemeester kan de uitbatingsvergunning weigeren: 

Als de openbare veiligheid, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt; 

Indien de onderzoeken, die voorafgaan aan het verlenen van een uitbatingsvergunning negatief 

werden geadviseerd. 

Indien niet voldaan is aan een of meerdere bepalingen van dit reglement. 

 
§4. De uitbatingsvergunning wordt verleend aan een uitbater voor een welbepaalde mobiele kansspelinrichting 

klasse IV op een welbepaalde plaats. De uitbatingsvergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere 

uitbater of worden overgedragen naar een andere locatie. 

§5. De uitbater is verplicht om elke wijziging van de personen die voor zijn rekening 

weddenschappen aannemen in de kansspelinrichting onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan de 

burgemeester en – indien er dergelijke personen bijkomen - de burgemeester onmiddellijk een kopie van de 

vergunning F2 die aan hen door de kansspelcommissie werd uitgereikt over te maken. 

 
§6. De uitbatingsvergunning dient steeds aanwezig te zijn in de vestigingseenheid en moet steeds op eerste 

vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd. 
 

Artikel 18: 

De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege: 

5. wanneer er een stopzetting van economische activiteit is; 

6. wanneer er een verandering van uitbater of aangestelde plaatsvindt; 

7. wanneer de uitbater niet langer over een vergunning klasse F1 uitgereikt door de 

kansspelcommissie beschikt; 
8. Wanneer er voor de betrokken kansspelinrichting geen personen meer gekend zijn door de 

burgemeester die weddenschappen aannemen voor rekening van de uitbater en die 

beschikken over een vergunning klasse F2 uitgereikt door de kansspelcommissie; 

9. in geval van faillissement; 
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10. in geval van gerechtelijke verzegeling; 

11. in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 

12. in geval van schrapping van uit de Kruispuntbank voor ondernemingen. 

 
Artikel 19: 

Dit reglement geldt onverminderd het belastingreglement inname openbaar domein van de stad 

Sint-Truiden, zodat het bekomen van een uitbatingsvergunning de aanvrager o.a. niet ontslaat van de 

verplichting tot het bekomen van een vergunning tot inname van het openbaar domein van het college 

van burgemeester en schepenen en het betalen van de in dat reglement bepaalde belasting. 

 
Artikel 20: 

Administratieve sancties en maatregelen: 

§1. De uitbating van een vestigingseenheid die leidt tot enige vorm van overlast van aard om de openbare 

gezondheid, veiligheid of rust te verstoren of de vestigingseenheid die wordt uitgebaat in overtreding op het 

gemeentelijk reglement of de beslissing van de burgemeester geeft in eerste instantie aanleiding tot een 

waarschuwing. 

 
Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van de 

bepalingen van onderafdeling 3.2. van deze politieverordening die volgt op een waarschuwing in 

overeenstemming met artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met: 

een administratieve geldboete van maximum 350,00 EUR; 

een administratieve schorsing of intrekking van de verleende uitbatingsvergunning voor de 

kansspelinrichting klasse IV; 

een tijdelijke of definitieve sluiting van de kansspelinrichting klasse IV. 

 
Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen de uitbatingsvergunning tijdelijk of 

definitief intrekken, de kansspelinrichting klasse IV tijdelijk of definitief sluiten: 

 
a) indien de exploitatie van het wedkantoor herhaaldelijk aanleiding geeft tot geluidshinder wat zal blijken 

uit een door de politie of de daartoe gemachtigde ambtenaar samengesteld dossier; 

 
b) indien de exploitatie van de kansspelinrichting klasse IV herhaaldelijk aanleiding geeft tot enige andere 

vorm van overlast wat zal blijken uit een door de politie of de daartoe gemachtigde ambtenaar 

samengesteld dossier; 

 
c) indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste gegevens in de 

vergunningsaanvraag of bij wijzigingen van de opgegeven gegevens waardoor de veiligheid in het gedrang 

kan komen; 

 

in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan is aan de 

voorwaarden van de uitbatingsvergunning. 

Onverminderd het voorgaande, kan bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting 

onmiddellijk en ter plaatse gesloten worden op bevel van de burgemeester en tevens verwijderd worden 

van het openbaar domein. 

Onderafdeling 3.3: Advies burgemeester Artikel 

21: 

De aanvraag voor advies met het oog op het verkrijgen van een vergunning klasse F2 van de 
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kansspelcommissie moet gericht worden aan de burgemeester van de stad Sint- Truiden. 

 
De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de dienst Lokale 

Economie van de stad Sint-Truiden of via de stedelijke website. Het volledig ingevulde en 

ondertekende aanvraagformulier dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, bezorgd te worden aan de stad 

Sint-Truiden samen met een uitbatingsvergunning verleend door de stad Sint-Truiden voor het uitbaten 

van een kansspelinrichting klasse IV. 

 
Artikel 22: 

Het advies van de burgemeester kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat o.a. 

volgende elementen bevat: 

3. een financieel onderzoek uitgevoerd door de financiële dienst: het betreft een onderzoek naar de betaling 

van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben 

op de vestigingseenheid en de uitbater. 

4. een onderzoek door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkeken: het betreft een 

onderzoek inzake de wettelijke voorwaarden, moraliteit en relevante politionele informatie 

aangaande de aanvrager. 

 
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist 

discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om al dan niet een 

gunstig advies te verlenen waarbij de burgemeester steeds het gevaar voor de openbare orde voor 

ogen zal houden. 

 
Artikel 23: 

Zolang er geen uitbatingsvergunning kan worden voorgelegd, wordt er een negatief advies verleend. 

 
De aanvrager mag slechts weddenschappen aannemen voor rekening van de houder van een 

vergunning klasse F1 in een vaste of mobiele kansspelinrichting klasse IV op voorwaarde dat er door de 

kansspelcommissie een vergunning type F2 wordt verleend aan de aanvrager. Dit onverminderd de overige 

bepalingen van dit reglement. 
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37. Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare 
markt38 
 

 

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt 

 
Artikel 1: 

Gegevens van de openbare markt (wet art. 8 §2) 

1. In de stad Sint-Truiden wordt de wekelijkse markt gehouden op zaterdag, van 06.00 uur tot 12.30 uur. 

 
2. De markt die op een feestdag valt, gaat normaal door tenzij het Allerheiligen betreft. Dan wordt de markt 

gehouden op de namiddag van de dag voordien van 14.00 uur tot 19.00 uur. Wanneer het kerstmis of 

nieuwjaar betreft, wordt de markt gehouden op de donderdagnamiddag voordien van 
14.00 uur tot 19.00 uur. 

 
3. De markt wordt gehouden op de Grote Markt, de Groenmarkt, het Minderbroedersplein en de 

Diesterstraat (tot de Abdijstraat). 

 
4. Het college van burgemeester en schepenen beslist in overleg met de marktcommissie of enkele of alle 

abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats tijdelijk verliezen zonder enig recht op 

schadevergoeding door: 
a. werkzaamheden aan openbare of privé-gebouwen; 

b. werkzaamheden van openbaar nut; 

c. jaarlijkse kermis; 

d. evenementen die het stadsbestuur zelf organiseert of toestaat. 

In deze gevallen zal het stadsbestuur een andere standplaats beschikbaar stellen. 

 
5. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen, na overleg met de marktcommissie, of enkele 

abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats definitief verliezen door wijzigingen in de 

verkeerscirculatie, aanleg van nuts- of groenvoorzieningen of renovatie van het openbaar domein. In deze 

gevallen krijgen de betrokkenen een voorlopige standplaats toegewezen en hebben voorrang op de 

chronologische wachtlijst voor een betere standplaats. 

 
6. Speciale markten: 

a. de Verloren Maandagmarkt (jaarmarkt) wordt gehouden op de maandag voor Aswoensdag van 

08.00 uur tot 13.00 uur; 

b. de eerste avondmarkt vindt plaats op de laatste maandag van de maand juni van 14.00 uur tot 

22.00 uur; 

c. de tweede avondmarkt vindt plaats op de laatste maandag van de maand oktober van 14.00 uur tot 

21.00 uur; 

d. bij gelegenheid van Allerheiligen wordt aan de begraafplaats, Kazelstraat, een markt gehouden 

uitsluitend voor de verkoop van bloemen, van 08.00 uur tot 17.00 uur, op de dagen bepaald 

door de burgemeester; 

e. in de periode voor kerstmis wordt op de Groenmarkt een kerstdennenverkoop gehouden, op de 

dagen bepaald door de burgemeester. 
Artikel 2: 

Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 §1 en KB art. 25) 

 
38 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 16 november 2009. 
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2.1 Een standplaats op de openbare markt kan enkel worden toegewezen aan: de natuurlijke persoon die voor 
eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent en houder is van een “machtiging als werkgever”; 

a. rechtspersonen die een ambulante activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend 

door tussenkomst van een persoon, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 

vennootschap, die houder is van een “machtiging als werkgever”. 

b. De standplaatsen kunnen occasioneel ook worden toegewezen aan de verantwoordelijken van 

verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van 

voornoemd KB van 24 september 2006. 

 
2.2 Een standplaats voor standwerkers is maximum vier meter waarbij de centraal opgebouwde stand 

maximum drie meter bedraagt en waarop slechts één product wordt voorgesteld en verkocht. 

 
Artikel 3: 

Verhouding abonnementen – losse standplaatsen (KB art. 24§1) 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

a. hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen); 

b. hetzij van dag tot dag (minimum 5% van het totaal aantal plaatsen). 

 
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de 

standwerkers tot 5% van het totaal aantal standplaatsen op de markt. 

 
Artikel 4: 

Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art.27) 

De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt om 08.00 uur bij loting, op de markt ter hoogte van het 

perron. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats persoonlijk 

aanwezig zijn. 

 
Artikel 5: 

Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art.28 en 30) 

 
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, wordt deze vacature bekend 

gemaakt door een bericht aan het aanplakbord van het stadhuis. 

De standplaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement, worden toegekend volgens 

chronologische volgorde van de aanvragen. Deze aanvragen worden ingediend door middel van een 

aangetekende brief gericht aan het stadsbestuur, door overhandiging van een brief tegen 

ontvangstbewijs; of bij elektronische post met ontvangstbewijs. In de kandidatuur moet de aanvrager 

bewijzen dat voldaan werd aan de wettelijke en reglementaire voorschriften. De aanvraag bevat minstens 

volgende gegevens en documenten: 
- naam en adres van de aanvrager en/of van de firma; 

- aard van de aangeboden producten; 

- het aantal gewenste strekkende meters van de standplaats; 

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de machtiging als werkgever. Op deze 

aanvraag volgt de onmiddellijke afgifte of versturing van een ontvangstbewijs. 

 
5.2 Register van de kandidaturen (KB art. 31) 

 
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. 

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register 

steeds worden geraadpleegd. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of 

ingetrokken door hun auteur. 
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5.3 Volgorde van toekenning van standplaatsen (KB art31) 

 
Rekening houdend met een eventuele specialisatie wordt volgende voorrangsregel gehanteerd tussen 

onderstaande categorieën: 

1. standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken; 

2. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 

3. personen die een wijziging van standplaats vragen; 

4. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de 

markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een opzegging heeft gegeven; 

5. externe kandidaten. 

 
De standplaatsen per abonnement worden binnen elke categorie door het college van burgemeester en 

schepenen toegewezen volgens chronologische volgorde van indiening van de aanvragen. 

 
Wanneer twee of meer aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt 

volgende voorrangsregels gehanteerd: 

a. voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de 

aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markt van de stad heeft; wanneer de 

anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 
b. voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 

 
Het college de moet de wettelijke voorziene toewijzingsmodaliteiten respecteren en mag bijgevolg geen 

afwijkingen daarop toestaan in het belang van de markt. 

 
5.4 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art.33) 

 
De toewijzing van een abonnementsplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager a/ ofwel 

bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 

b/ ofwel door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; c/ ofwel 

bij elektronisch post met ontvangstbewijs; 

 
5.5 Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 

 
Er wordt een plan of register bijgehouden waarin voor elke abonnementsplaats vermeld staat : 

- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de 

standplaats werd toegekend; 

- eventueel de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en 

het adres van de maatschappelijke zetel; 
- het ondernemingsnummer; 

- de producten en / of diensten (inclusief de seizoensgebonden ) die te koop aangeboden 

worden; 
- eventueel de hoedanigheid van standwerkers; 

- de datum van de toewijzing van de standplaats; 

- eventueel de naam van de overlater. 

 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register 

steeds worden geraadpleegd. 

 
5.6 Bij de beslissing wijst het college van burgemeester en schepenen de standplaatsen toe met 
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inachtneming van de chronologische volgorde van de aanvragen, rekening houdend met de lijst van 

 

de koopwaren waarvoor telkens de maximale aanwezigheid per product is vastgelegd. De maximale percentages 

aanwezigheid op de markt van de diverse categorieën zijn: 

a. 40% textiel; 

b. 30 % voeding; 

c. 10 % lederwaren; 

d. 10 % bloemen en planten 

e. 10 % overige waren. 

 
5.7 Marktplattegrond 

 
Het college stelt op basis van de toegekende plaatsen een aangepaste plattegrond van de markt en een lijst 

van de marktkramers op en legt dit ter kennisgeving aan de gemeenteraad van december voor. 

 

Marktplattegrond en lijst zijn iedere marktdag ter inzage van de marktkramers. 

 
Artikel 6: 

Identificatievereiste bij uitoefenen van ambulante activiteiten op openbare markt (KB art 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de 

hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit 

aan het kraam of voertuig uitvoert. Het bord moet eveneens door de aangestelde worden aangebracht 

wanneer deze alleen werkt. 

 
Het bord vermeldt: 

a) hetzij de naam, voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk 

persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 

uitgeoefend, hetzij de naam, voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 

rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 

uitgeoefend; 

b) de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

c) naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 

uitbatingzetel en, indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de 

gemeente waar deze zich bevindt; 

d) het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze 

vervangt indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 
Artikel 7: 

Duur van het abonnement (KB art. 32) 

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. Na verloop van deze termijn worden zij 

stilzwijgend verlengd, behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 8 en 9 van dit 

marktreglement) en behoudens schorsing en opzegging zoals bepaald in artikel 10 van dit 

marktreglement. 

 
Artikel 8: 

Opschorting abonnement (KB art. 32) 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van ten 

minste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: 
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

De opschorting gaat in de dag waarop het stadsbestuur op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en 
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houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteit. 

 

Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. De opschorting impliceert 

de opschorting van de wederzijdse verplichting die uit de overeenkomst voortkomen. 

 
De aanvragen van opschorting en herneming van een abonnement wordt betekend: 

- hetzij bij per post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 

- hetzij bij overhandiging tegen ontvangstbewijs; 

- hetzij op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs. 

 
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats worden toegewezen als losse standplaats. 

 
Artikel 9: 

Afstand van het abonnement (KB art.32) 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 

- bij de vervaldag van het abonnement met een opzeggingstermijn van ten minste 30 dagen; 

- bij stopzetting van de ambulante activiteit met een opzeggingstermijn van ten minste 30 dagen; 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld 

in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen opzegging nodig; 
- op ieder ogenblik met een opzeggingstermijn van ten minste 30 dagen. 

 
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen 

bij zijn overlijden zonder opzegging afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

 
De aanvragen om afstand te doen van een abonnement worden betekend: 

- hetzij bij per post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 

- hetzij bij overhandiging tegen ontvangstbewijs; 

- hetzij op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs. 

 
Artikel 10: 

Schorsing en opzegging van abonnement (KB art. 32 laatste lid) 

Het abonnement kan door het college worden geschorst of opgezegd in volgende gevallen: 

- bij niet-betaling of niet-tijdige betaling van het abonnementsgeld; 

- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens 

de eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen; 

- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald 

in artikel 14 van dit reglement; 
- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op het abonnement; 

- wanneer de markthandelaar zich niet gedraagt naar de onderrichtingen van de 

stadsafgevaardigden 

 
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekende brief met 

ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 

 
Artikel 11: 
Opzegging vanuit de gemeente (KB art.8§2) 

Wanneer de markt of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, geldt een termijn van 

opzegging aan de houders van een abonnementsplaats van één jaar. 

 
Artikel 12: 

Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art.37) 
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Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of 

diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. 

 
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van seizoensgebonden activiteiten, worden 

geschorst gedurende de periode van non-activiteiten. Gedurende de periode van non- activiteit kunnen 

deze standplaatsen worden toegewezen als losse standplaatsen. 

 

 
Artikel 13: 

Inname standplaatsen (KB art.26) 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 

 
a/ 1) de natuurlijke persoon, houder van een machtiging als werkgever, die voor eigen rekening een 

ambulante activiteit uitoefent, aan wie een standplaats is toegewezen; 

2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de 

standplaats is toegewezen, houder van een machtiging als werkgever; 

b/ de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder 

van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

c/de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een 

ambulante activiteit voor eigen rekening; 

d/ de standwerker, houder van een machtiging als werkgever aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de 

standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van het KB van 24 september 

2006 alsook aan de standwerker, houder van een machtiging als aangestelde A en B voor de uitoefening van 

een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen of onderverhuurd; 

e/ de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde 

B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon bedoeld in a/ tot c/; 

f/ de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld 

in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006. Zij kunnen een standplaats innemen die toegewezen 

werd aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de 

aanwezigheid van deze. 

 
De personen opgesomd in a/ 2 tot e/ kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of 

onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de 

activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de 

standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. 

 
Artikel 14: 

Overdracht standplaats (KB art. 35) 

14.1 De overdracht van een standplaats is toegelaten onder volgende voorwaarden: 
 

1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of 

wanneer de rechtspersoon zijn ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn 

rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 

2° tegelijk moet(en) de overnemer(s) houder(s) zijn van machtiging als werkgever en de specialisatie van de 

overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats. 
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14.2 In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 14.1 wordt overdracht van standplaatsen 

toegelaten tussen: 
- echtgenoten bij hun feitelijke scheiding; 

- echtgenoten bij hun scheiding van tafel en bed; 

- echtgenoten bij echtscheiding; 

- wettelijk samenwonenden bij de stopzetting van hun wettelijke samenwoning op 

voorwaarde dat: 

o de overlater of de overnemer aan het stadsbestuur een document voorlegt als bewijs 

van de voormelde toestand; 

o de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 14.1. 

 
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. In geval 

van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. 

 
Artikel 15: 

Onderverhuur standwerkers (KB art. 36) 

De standwerkers die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk 

gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk 
- rechtstreeks aan een andere standwerker; 

- via een vereniging die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. 

Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk 

gebruiksrecht van de standwerkerplaats(en) werd onderverhuurd. 

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur 

van de onderverhuring. 

 
Artikel 16: 

Modaliteiten betaling standplaatsvergoeding 

De houders van een abonnementsplaats betalen de standplaatsvergoeding zoals bepaald in het 

retributiereglement over markttarieven dat goedgekeurd wordt door de gemeenteraad. 

 
Diegene die een losse standplaats inneemt, betaalt de vergoeding aan de marktleider, tegen afgifte van een 

ontvangstbewijs. Het is verboden dit ontvangstbewijs aan derden af te staan. Het ontvangstbewijs 

moet worden getoond op verzoek van de stadsafgevaardigde(n) 

 
Artikel 17: 

De marktcommissie 

De marktcommissie vergadert minstens vier maal per jaar. De vergaderingen en verslagen zijn niet openbaar. 

De marktcommissie bestaat uit de stadssecretaris, één lid per meerderheidsfractie, de 

marktleider,vier afgevaardigden van de Sint-Truidense Beroepsvereniging van Marktkramers en een 

marktkramer niet-Truienaar, een afgevaardigde van Unizo, een afgevaardigde van de Verenigde 

Handelaars, een afgevaardigde van het stadswerkhuis en een afgevaardigde van de Lokale Politie Sint-

Truiden – Gingelom –Nieuwerkerken. 

Enkel de leden van de meerderheidsfractie, vier afgevaardigden van de Sint-Truidense 

Beroepsvereniging van Marktkramers en een marktkramer niet-Truienaar hebben stemrecht. 

 

 
Artikel 18: 

Verplichtingen opgelegd aan de deelnemende markthandelaars 

1. Het is verboden gebruik te maken van koel – en /of verlichtingstoestellen die niet voldoen aan 

wettelijke voorschriften. Het is verboden gebruik te maken van 
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elektrischeverwarmingstoestellen. 

Er moet in de kraam een operationeel brandblusapparaat voorhanden zijn. 

Het is verboden gebruik te maken van een geluidsinstallatie, behalve voor de verkoop van 

geluidsdragers, op voorwaarde dat niet meer dan 75 decibel gemeten worden op 5 meter afstand van de 

geluidsbron. 

Het gebruik van verwarmingstoestellen met vaste of verplaatsbare gasrecipiënten is enkel toegelaten: 

-mits een jaarlijks controle/keuringsverslag door een erkend organisme wordt voorgelegd; 

-mits een draagbaar blusapparaat aanwezig is; 

minimum P ABC 6 kg bij aanwezigheid van een houder van maximum 13 kg 

minimum P ABC 9 kg bij aanwezigheid van een houder groter dan 13 kg; 

-mits de gebruiksinstructies van de verwarmingsinstallatie en de instructies wat te doen bij brand 

aanwezig zijn; 

-gasrecipiënten die gevuld zijn door een vergunde inrichting gebruikt worden; 

-de marktkramer moet een verzekering hebben tegen schade aan derden bij ongevallen. 

 
2. De elektriciteitsbedeling gebeurt uitsluitend door aansluiting op de door de stad geplaatste 

stroomverdelingskasten. Alle gebruikte materialen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften 

 
3. Het is verboden wilde dieren, proef- of donordieren, honden en katten te verkopen 

 
4. De marktkramer mag zijn kraam of wagen pas verplaatsen na de sluiting van de markt. 

 
5. De markthandelaar dient op en rond zijn plaats alle markt afval te verzamelen in officiële 

stadsvuilzakken en neer te leggen op de plaatsen die de marktleider aanwijst. 

 
6. De standplaatsen moeten één uur na het einde van de markt opgeruimd en verlaten zijn. 

 
7. Marktkramers met klachten over de marktleiding kunnen deze uiten bij het college van 

burgemeester en schepenen of bij de marktcommissie. 

 
Artikel 19: 

Bevoegdheid marktleider (KB art.44) 

De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit aantonen van de 

personen die een ambulante activiteit uitoefenen, te controleren. 

 
Artikel 20: Betwistingen 

Alle betwistingen en onvoorziene gevallen in verband met de markt worden beslecht door de 

burgemeester. 

 
Artikel 21: 

Overtredingen 

De overtredingen van bovenstaande bepalingen worden bestraft met politiestraffen voor zover bij wetten, 

algemene of provinciale reglementen en verordeningen die op dit stuk bestaan, geen andere straffen 

bepaald zijn. 
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38.Gemeentelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de 
openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten39 

 

 

Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 
 

Artikel 1 

Gegevens van de openbare markten (Wet art. 8 §2) 
De stad Sint-Truiden richt op het openbaar domein de wekelijkse Haspengouw Markt in: 

 
PLAATS: Grote Markt, Groenmarkt, Minderbroedersstraat (tot Capucienessenstraat), Minderbroedersplein en 

Diesterstraat (tot Abdijstraat).  
DAG: zaterdag 
UUR: van 06.00 uur tot 13.30 uur 

SPECIALISATIE: verkoop van voedings- en textielwaren, bloemen en planten, lederwaren, mercerie, 
huishoud- en geschenkartikelen, onderhoudsproducten, fantasiejuwelen, rookwaren, speelgoedartikelen, …. 

Deze opsomming is niet limitatief. De marktcommissie adviseert het college van burgemeester en schepenen 
met het oog op het bevorderen en/of het behoud van een evenwichtig aanbod. 
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage. 

 
De wekelijkse Haspengouw Markt, die op een feestdag valt, gaat normaal door, tenzij het kerstmis of 

nieuwjaar betreft. Dan wordt deze markt gehouden op de donderdagnamiddag voordien van 14.00 uur tot 
19.00 uur. 
 

De stad Sint-Truiden richt op het openbaar domein ook volgende openbare markten in:  
1. de avondmarkt 

PLAATS:  Grote Markt, Groenmarkt, Minderbroedersstraat (tot Capucienessenstraat), Minderbroedersplein en 
Diesterstraat (tot Abdijstraat) 
DAG: laatste maandag van de maand juni 

UUR: van 14.00 uur tot 22.00 uur 
SPECIALISATIE: verkoop van voedings- en textielwaren, bloemen en planten, lederwaren, mercerie, 

huishoud- en geschenkartikelen, onderhoudsproducten, fantasiejuwelen, rookwaren, speelgoedartikelen, …. 
Deze opsomming is niet limitatief. De marktcommissie adviseert het college van burgemeester en schepenen 
met het oog op het bevorderen en/of het behoud van een evenwichtig aanbod. 

 
2. de bloemenmarkt Allerheiligen 

PLAATS: ter hoogte van het Kerkhof, Kazelstraat  
DAG: vrijdag voor Allerheiligen t.e.m. 2 november 
UUR: van 06.00 uur tot 18.00 uur 

SPECIALISATIE: verkoop van bloemen en aanverwante artikelen 
 

3. de kerstdennenverkoop 
PLAATS: Naamsevest ter hoogte van Spiegelstraat 
DAG: vanaf 1 december t.e.m. 24 december 

UUR: van 10.00 uur tot 19.00 uur 
SPECIALISATIE: verkoop van kerstdennen 

 
4. de Kerstmarkt 

 
39 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 18 maart 2019. 
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PLAATS: Grote Markt, Groenmarkt, Minderbroedersstraat (tot Capucienessenstraat), Minderbroedersplein en 

Diesterstraat (tot Abdijstraat) 
DAG: zondag voor kerstmis  

UUR: van 14.00 uur tot 19.00 uur 
SPECIALISATIE: verkoop van voedings- en textielwaren, bloemen en planten, lederwaren, mercerie, 
huishoud- en geschenkartikelen, onderhoudsproducten, fantasiejuwelen, rookwaren, speelgoedartikelen, …. 

Deze opsomming is niet limitatief. De marktcommissie adviseert het college van burgemeester en schepenen 
met het oog op het bevorderen en/of het behoud van een evenwichtig aanbod. 

 
De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om: 
• de marktlocaties te bepalen; 

• de standplaats, ligging en de grootte te bepalen; 
• het verkoopartikel te bepalen en de diversiteit te bewaren; 

• tuchtmaatregelen op te leggen. 
 
 

Afdeling 1.1 Toewijzing standplaatsen 
 
Artikel 2 

Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (Wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25) 
Een standplaats op de openbare markt kan enkel worden toegewezen aan: 

a. de natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent en houder is  van een 
“machtiging als werkgever”; 

b. rechtspersonen die een ambulante activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door 
tussenkomst van een persoon, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, die houder 
is van een “machtiging als werkgever”; 

c. De standplaatsen kunnen occasioneel ook worden toegewezen aan de verantwoordelijken  van 
verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd 

KB van 24 september 2006, gewijzigd door BVR van 21 april 2017 (cfr. Afdeling 3). 
 

Artikel 3 

Verhouding abonnementen – losse standplaatsen (KB art. 23) 
De standplaatsen op de openbare markten worden toegewezen: 

- hetzij per abonnement; 
- hetzij van dag tot dag enkel op standplaatsen, die vrij komen wegens afwezigheid van de 

abonnementshouders of die deel uitmaken van afdeling 1.3. 
 

Artikel 4. Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 27, gewijzigd door BVR) 

De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt om 7.45 uur bij loting, op de Grote Markt ter hoogte van het 
perroen.  

Losse deelnemers zijn verplicht de plaatsen in te nemen die hun door de marktleider toegewezen worden. Zij 
dienen hun stand onmiddellijk op te bouwen en te openen. 
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats persoonlijk aanwezig 

zijn. 
 

Artikel 5 
Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30, gewijzigd door 

BVR) 
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vacant komt, gaat de stad na of er een 

geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen, zoals omschreven in 5.2.  
Als het register geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekend gemaakt door publicatie van 
een kennisgeving (zie bijlage).  
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Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht in het stedelijk infoblad en op de website 

www.sint-truiden.be en per brief, die aan de marktkramers wordt bedeeld. 
 

De kandidaturen worden ingediend aan de hand van het standaarddocument;  
- ofwel bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 
- ofwel door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

- ofwel bij elektronisch post (duurzame drager) met ontvangstbewijs. 
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 

 
In de kandidatuur moet de aanvrager bewijzen dat voldaan wordt aan de Wettelijke en reglementaire 
voorschriften. De aanvraag bevat minstens volgende gegevens en documenten: 

- naam en adres van de aanvrager en/of van de onderneming; 
- aard van de aangeboden producten; 

- het aantal gewenste strekkende meters van de standplaats; 
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de machtiging als werkgever. 

 

5.2 Register van de kandidaturen (KB art. 31, gewijzigd door BVR) 
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst bijgehouden in een register. Deze kandidaturen worden 

geklasseerd: 
- eerst volgens categorie, zoals bepaald in punt 5.3; 
- dan volgens de gevraagde standplaats en specialisatie; 

- tenslotte volgens datum.  
 

Overeenkomstig het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register 
steeds worden geraadpleegd. 
Om de 2 jaar dienen de kandidaten, opgenomen in het register, hun kandidatuur te bevestigen om in het 

register opgenomen te blijven. 
 

 
5.3 Volgorde van toekenning standplaatsen op basis van register (KB art. 29 en 31, gewijzigd door BVR) 
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de 

kandidaturen als volgt geklasseerd:  
- categorie 1: personen die een standplaats vragen als gevolg van de tijdelijke opheffing ervan die ze op 

één van de markten van de stad Sint-Truiden innamen of aan wie het college van burgemeester en 
schepenen een vooropzeg heeft gegeven omwille van de definitieve opheffing van de markt of een deel van 

de standplaatsen; 
- categorie 2: personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 
- categorie 3: personen die een wijziging van standplaats vragen; 

- categorie 4: externe kandidaten. 
 

Binnen elke categorie worden de standplaatsen volgens de gevraagde standplaats en specialisatie en 
tenslotte volgens datum chronologisch geordend. 

 

Wanneer twee of meer aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, worden 
volgende voorrangsregels gehanteerd: 

A. voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de 
hoogste anciënniteit op de markt heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de 
voorrang bepaald bij loting; 

B. voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 
 

5.4 Specialisaties 
Bij de beslissing inzake de toekenning van de standplaatsen per abonnement wijst het college van 
burgemeester en schepenen deze toe met inachtneming van de chronologische volgorde van de aanvragen, 
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rekening houdend met onderstaande specialisaties. 

 
De maximale percentages aanwezigheid op de markt van de diverse specialisaties zijn: 

a. 35% textiel; 
b. 30 % voeding; 
c. 10 % lederwaren; 

d. 12,5% bloemen en planten; 
e. 12,5% overige waren. 

 
Deze maximale percentages kunnen te allen tijde gewijzigd worden door een beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen. 

  
5.5 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen per abonnement (KB art. 33) 

De toewijzing van een abonnementsplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:  
- ofwel bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 
- ofwel door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

- ofwel bij elektronisch post (duurzame drager) met ontvangstbewijs. 
 

5.6 Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34, gewijzigd BVR) 
Er wordt een plan en register bijgehouden waarin voor elke standplaats per abonnement vermeld staat : 
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd 

toegekend; 
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en 

het adres van de maatschappelijke zetel; 
- het ondernemingsnummer; 
- de producten en / of diensten (inclusief de seizoensgebonden ) die te koop aangeboden worden; 

- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 

- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 
 
Overeenkomstig het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register 

steeds worden geraadpleegd. 
 

Het college van burgemeester en schepenen dient de beslissingen, die zij neemt inzake het marktplan, 
bekend te maken. 

 
Afdeling 1.2 Abonnementen 
 

Artikel 6 

Periodiciteit van abonnement (KB art. 32 en 37, gewijzigd door BVR) 

6.1. De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. Na verloop van deze termijn 
worden zij stilzwijgend verlengd, behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 7 en 8 van dit 
reglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven van het college van burgemeester en 

schepenen in de gevallen bepaald in artikel 9 van dit reglement. 
 

6.2. De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van seizoensgebonden activiteiten, 
worden geschorst gedurende de periode van non-activiteiten. Gedurende de periode van non-activiteit 
kunnen deze standplaatsen worden toegewezen als losse standplaatsen.  

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of 
diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. 

 
Artikel 7 

Opschorting abonnement (KB art. 32, gewijzigd door BVR) 
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De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van ten minste 

één maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: 
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 
 
De opschorting gaat in de dag waarop het college van burgemeester en schepenen op de hoogte gebracht 

wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de 
activiteit. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.  

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichting die uit de overeenkomst 
voortkomen. 
 

De aanvragen van opschorting en herneming van abonnement wordt betekend: 
- ofwel bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 

- ofwel door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 
- ofwel bij elektronisch post (duurzame drager) met ontvangstbewijs. 
 

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats worden toegewezen als losse standplaats, waarbij 
geen rekening gehouden dient gehouden te worden met de specialisatie van het register. 

 
Artikel 8 

Afstand van het abonnement (KB art. 32, gewijzigd door BVR) 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 
- bij de vervaldag van het abonnement met een opzeggingstermijn van ten minste 30 dagen; 

- bij stopzetting van de ambulante activiteit met een opzeggingstermijn van ten minste 30 dagen; 
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 7 
van dit reglement. In dit geval is geen opzegging nodig; 

- op ieder ogenblik met een opzeggingstermijn van ten minste 30 dagen. 
 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij 
zijn overlijden zonder opzegging afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 
 

De aanvragen om afstand te doen van een abonnement worden betekend: 
- ofwel bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 

- ofwel door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 
- ofwel bij elektronisch post (duurzame drager) met ontvangstbewijs. 

 
Artikel 9 

Schorsing en opzegging van abonnement door de lokale overheid (KB art. 32 laatste lid,   gewijzigd door 

BVR) 
Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen worden geschorst of ingetrokken in 

volgende gevallen: 
- wanneer de voorwaarden, omschreven in artikel 2 van het reglement, niet meer worden nageleefd; 
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 

12 van dit reglement; 
- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op het abonnement; 

- bij niet-betaling of niet-tijdige betaling van de standplaatsvergoeding en/of de schadeloosstelling wegens 
beschadiging van het openbaar domein; 
- bij afwezigheid gedurende twee opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf, ten laatste op de 

vrijdag voor de marktdag, te verwittigen.  
Afwezigheid wegens ziekte wordt aangetoond aan de hand van een medisch attest. In geval van verlenging 

dient een nieuw medisch attest ingediend.  
Elke andere afwezigheid dient omstandig gemotiveerd en op verantwoorde wijze aangetoond. De 
bewijsstukken worden binnen 2 werkdagen per brief of e-mail bezorgd aan de marktleider.  
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Bij een overlijden van de echtgenoot, de partner waarmee men wettelijk of feitelijk samenwoont of een 

bloed- of aanverwant (1ste en 2de graad), dient een kopie van het overlijdensbericht te worden bezorgd aan 
de marktleider.  

Bij extreem slechte weersomstandigheden wordt in overleg met de beroepsvereniging marktkramers en de 
marktleider besloten of afwezigheid gerechtvaardigd is; 
- bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de marktleider; 

- bij het niet respecteren van de richtlijnen bepaald in afdeling 1.4. 
 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. De marktleider is ter zake bevoegd om 
de nodige vaststellingen te doen. 

 
Artikel 10 

Vooropzeg vanuit de lokale overheid (Wet art. 8 §2, gewijzigd door Decreet) 
Wanneer de markt of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven door wijzigingen in de 
verkeerscirculatie, aanleg van nuts- of groenvoorzieningen en/of renovatie van het openbaar domein, geldt 

een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van tenminste zes 
maanden. 

In deze gevallen krijgen de betrokkenen een voorlopige standplaats toegewezen en hebben voorrang op de 
chronologische wachtlijst voor een betere standplaats (cf artikel 5.3.). 
 

Enkel in gevallen van absolute noodzakelijkheid kan worden afgeweken van de minimum opzegtermijn. Deze 
termijn kan dan ingekort worden. 

 
In geval van werkzaamheden aan openbare of privé-gebouw, werkzaamheden van openbaar nut, de 
jaarlijkse kermissen en evenementen, die het stadsbestuur zelf organiseert of toestaat, kunnen enkele of alle 

standplaatsen per abonnement tijdelijk worden opgeheven. In deze gevallen zal het college van 
burgemeester en schepenen een andere standplaats beschikbaar stellen. 

 
Artikel 11 

Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door BVR) 
De standplaatsen op de openbare markten kunnen ingenomen worden door: 
 

A. de natuurlijke persoon, houder van een machtiging als werkgever, die voor eigen rekening een ambulante 
activiteit uitoefent, aan wie een standplaats is toegewezen; 

B. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is 
toegewezen, houder van een machtiging als werkgever; 
C. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder 

van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 
D. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit  voor eigen rekening; 
E. de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde B, 

die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon bedoeld in A. tot D.; 

F. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld 
in artikel 7 van voornoemd BVR van 21 april 2017. Zij kunnen een standplaats innemen die toegewezen 
werd aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid 

van deze. 
 

De personen opgesomd in B. tot E. kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, 
buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of 
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onderverhuurd. 

 
Artikel 12 

Overdracht standplaats (KB art. 35, gewijzigd door BVR) 
De overdracht van een standplaats is toegelaten onder volgende voorwaarden: 
A. indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten 

als werkgever en de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats.  
Een eventuele wijziging van de specialisatie KAN aangevraagd worden per aangetekend schrijven aan het 

college van burgemeester en schepenen; 
B. Binnen het eerste jaar kan de standplaats NIET opnieuw overgedragen worden, behalve na expliciete 
goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen; 

C. De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 standplaats beschikken. 
 

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval 
van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. 
De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als het college van burgemeester en 

schepenen heeft vastgesteld dat: 
1. de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om dezelfde 

specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn, uit te oefenen; 
2. als het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet overschreden wordt. 
 

 
Afdeling 1.3 Demonstreerders 

 
Artikel 13 

Wordt als demonstreerder beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat in de verkoop, op 

verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, 
door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en 

zodoende de verkoop ervan te promoten.  
 

De demonstreerders, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk 
gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan een andere demonstreerder namelijk:  
- rechtstreeks aan een andere demonstreerder; 

- via een vereniging, die voor alle demonsteerders zonder discriminatie openstaat.  
 

Al naargelang, maakt de demonstreerder of de vereniging op voorhand aan de dienst Lokale economie de 
lijst van demonstreerders over aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. 
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur van 

de onderverhuring. 
 

 
Afdeling 1.4 Bijkomende voorwaarden 
 
Artikel 14 

Identificatievereiste bij uitoefenen van ambulante activiteiten op openbare markt  (KB art. 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markten, dient zich te identificeren aan 
de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de 
activiteit aan het kraam of voertuig uitvoert. Het bord moet eveneens door de aangestelde worden 

aangebracht wanneer deze alleen werkt. 
 

Het bord vermeldt: 
a) hetzij de naam, voornaam van de persoon, die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon 
voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend, hetzij de  
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naam, voornaam van de persoon, die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor 

wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 
 

b) de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
c) naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingzetel en, indien 
de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 

d) het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt 
indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 
Artikel 15 

Verplichtingen deelnemende standhouders 

1. De richtlijnen van de marktleiding dienen strikt opgevolgd te worden. 
2. Tijdens het op- en afrijden op de openbare markten ter hoogte van de Grote Markt is het ten strengste 

verboden de blauwe hardsteen met voertuigen zwaarder dan 3,5 ton te berijden.  
 
3. De standhouder dient op voorhand alle voorzorgsmaatregelen te nemen om beschadiging of vervuiling 

van de standplaats te voorkomen en dit minstens door: 
- door middel van rubberen matten of opvangbakken om te voorkomen dat olie of vettige resten op de 

standplaats terecht komen; 
- door middel van houten platen van minimum 40 cm bij het gebruik van hydraulische steunpoten om 
verzakkingen tegen te gaan. 

De kosten veroorzaakt door het beschadigen, bekladden en besmeuren van de standplaats worden door het 
stadsbestuur aangerekend aan de standhouder die de schade heeft veroorzaakt. Het weigeren van de 

betaling van dezer kosten, heeft de onmiddellijke schrapping van de standplaats tot gevolg. 
4. De standplaats heeft een maximale afmeting van 20 meter breed en 4 meter diepte;  
5. Het is iedere standhouder verboden zijn verkoopactiviteiten uit te oefenen op een wijze die de normale 

verkoopactiviteiten van andere standhouders ernstig verstoort of onmogelijk maakt: 
- de standhouders mogen hun standplaatsen niet verlaten om gebeurlijke kopers tegemoet te treden, hun 

waren aan te prijzen, aan te bieden of tot kopen aan te zetten; 
- vrijstaande reclameborden dienen steeds onder de luifels geplaatst en mogen onder geen beding 
geplaatst worden in de doorgangen; 

- het is verboden koopwaar op te hangen aan luiken of andere uitstekende delen die de begrenzing van de 
standplaatsen overschrijden; 

- het is verboden gebruik te maken van een geluidsinstallatie, behalve voor de verkoop van geluidsdragers, 
op voorwaarde dat niet meer dan 75 decibel gemeten worden op 5 meter afstand van de geluidsbron en mits 

uitdrukkelijke goedkeuring van de marktleider. 
6. De standplaatsen, de marktplaats en de openbare weg moeten steeds rein gehouden worden: 
- de standhouders moeten het nodige doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet 

vervuilen. Ze moeten hiervoor degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken plaatsen. Zij moeten instaan voor 
het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan, alsook voor het reinigen van het 

terrein rond de inrichting; 
- indien bovenvermelde personen nalaten de openbare ruimte rond hun handel te reinigen, wordt 
ambtshalve overgegaan tot de reiniging op kosten en risico van de overtreder. 

7. Bij vriesweer dient de standhouder de ruimte voor de standplaats (2m voor het kraam) ijsvrij te houden. 
 
Artikel 16 
Veilligheid 
1. Elke standhouder draagt op een positieve wijze bij tot een vlot verloop van de markt. Hierbij neemt hij 

alle veiligheidsmaatregelen, die nodig of nuttig zijn om brand, diefstal of andere schade of verliezen te 
voorkomen. In de kraam moet een operationeel blusapparaat aanwezig zijn. 

2. De standhouder is burgerlijk aansprakelijk tegenover derden voor alle ongevallen, schade of verliezen die 
hijzelf of hun kramen zouden veroorzaken. 
3. Het is verboden gebruik te maken van elektrische verwarmingstoestellen. 
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4. Het gebruik van verwarmingstoestellen met vaste of verplaatsbare gasrecipiënten is enkel toegelaten: 

- mits een jaarlijks controle/keuringsverslag door een erkend organisme wordt voorgelegd; 
- mits een draagbaar blusapparaat aanwezig is; 

- minimum P ABC 6 kg bij aanwezigheid van een houder van maximum 13 kg; 
- minimum P ABC 9 kg bij aanwezigheid van een houder groter dan 13 kg; 
- mits de gebruiksinstructies van de verwarmingsinstallatie en de instructies bij brand aanwezig zijn; 

- gasrecipiënten die gevuld zijn door een vergunde inrichting gebruikt worden. 
 

 
Artikel 17 

Elektriciteit 

1. De elektriciteitsbedeling gebeurt in voorkomend geval door aansluiting op de door de stad geplaatste 
stroomverdelingskasten. Alle gebruikte materialen moeten voldoen aan de Wettelijke voorschriften. 

2. Wanneer de stad Sint-Truiden de energie ter beschikking stelt, is deze levering van energie een 
inspanningsverbintenis, en dus geen resultaatsverbintenis. Derhalve kan de stad Sint-Truiden niet 
aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en kan zij in dit geval geen schadevergoeding 

verschuldigd zijn.  
3. De standhouder dient de nodige schikkingen te treffen om iedere oorzaak van beschadiging te vermijden. 

Hij dient de stad onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke beschadiging, afwijking of elke niet-
conformiteit aan de Wettelijke voorschriften die hij redelijkerwijze kan vaststellen.  
4. Om op het elektriciteitsnet te kunnen worden aangesloten moet het marktkraam of de winkelauto 

voorzien zijn van: 
- een verliesstroomautomaat van maximaal 10A 0,03A; 

- een rubberkabel CTMB.N 2x2,5+ 2,5, uitgerust met een CEEform stekker. 
5. De elektrische installatie van de winkelwagen of de eigen voedingskast van elektriciteit moet gekeurd zijn 
door een erkend organisme.  

6. De elektriciteitskabels dienen steeds gegroepeerd te worden en dienen de kortste weg van standplaats 
naar aansluitingspunt te volgen.  

 
Artikel 18 

Bijzondere plaatsingsvoorschriften Haspengouw Markt 
1. De elektriciteitsbedeling gebeurt uitsluitend door aansluiting op de door de stad geplaatste 
stroomverdelingskasten, en zo dat deze kasten uiterlijk om 9.00 uur gesloten kunnen worden.  Alle hiervoor 

benodigde materialen moeten voldoen aan de Wettelijke voorschriften (cfr. artikel 17 ). 
2. De standhouders dienen hun standplaats te hebben ingenomen ten laatste om 7.30 uur. Standhouders 

die na 7.30 uur zich nog dienen te begeven naar hun standplaats, verliezen het recht op hun standplaats 
voor die marktdag. 
3. De standplaatsen, die in om 7.30 uur niet zijn ingenomen, kunnen door de marktleider worden 

toegewezen aan een losse deelnemer. 
4. De standhouders mogen pas met de verkoop beginnen nadat hun voertuig afgeladen en van de markt 

verwijderd is. 
 
5. De zonder toelating op de marktplaats geplaatste voertuigen worden ambtshalve verwijderd, op kosten 

en risico van de in overtreding zijnde standhouder en ongeacht de gerechtelijke vervolging.  
6. De standhouder mag zijn kraam of wagen pas verplaatsen na de sluiting van de markt vanaf 12.30 uur. 

7. De standplaatsen moeten één uur na het einde van de markt opgeruimd en verlaten zijn, met name ten 
laatste om 13.30 uur. 
 
Artikel 19 
Flyeren 

Eenieder die een flyeractie wenst te organiseren, dient deze aan te vragen aan de stad Sint-Truiden. Meer 
bepaald dient een voorafgaande machtiging aangevraagd. Op de openbare markten is enkel flyeren vanuit 
een vaste stand buiten het marktplan, van waaruit de flyers kunnen worden meegeven aan de 
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voorbijgangers, toegelaten. 

De machtiging dient min.16 dagen voorafgaand aan de flyeractie aan de hand van het standaard 
aanvraagformulier aangevraagd te worden bij: 

 
Stadsbestuur Sint-Truiden 
T.a.v. het college van burgemeester en schepenen 

Kazernestraat 13 
3800 Sint-Truiden 

info.economie@sint-truiden.be. 
 
Ingeval van een positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen verkrijgt de aanvrager 

een machtiging met daarin vermeld : 
- de identiteit van de aanvrager; 

- de datum en de duur van de flyeractie; 
- het doel van de flyeractie. 
De machtiging kan bijkomende voorwaarden stipuleren. 

 
De gevraagde machtiging kan door het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd geweigerd 

worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen : 
- redenen van openbare orde en rust; 
- redenen van volksgezondheid; 

- bescherming van de consument. 
 
Artikel 20 
Modaliteiten betaling standplaatsvergoeding 
De houders van een standplaats betalen de standplaatsvergoeding zoals bepaald in het belastingreglement 

over markttarieven dat goedgekeurd wordt door de gemeenteraad d.d. 18 maart 2019. 
 

Afdeling 1.5 Marktcommissie 
 
Artikel 21  

De marktcommissie adviseert het college van burgemeester en schepenen bij het nemen van beslissingen 
inzake het stedelijke beleid met betrekking tot het organiseren van ambulante activiteiten op de openbare 

markten. Ze vergadert min. 2 maal per jaar en verder zo dikwijls als dit voor de goede werking noodzakelijk 
is. 

 
De marktcommissie is samengesteld als volgt: 
- schepen van markten of zijn afgevaardigde als voorzitter; 

- één lid per meerderheidsfractie; 
- de algemeen directeur of haar afgevaardigde; 

- de marktleider als secretaris; 
- één afgevaardigde van de Technische dienst/stadswerkhuis; 
- één afgevaardigde van de vzw Trud’Or; 

- 4 afgevaardigden van de Sint-Truidense Beroepsvereniging van Marktkramers; 
- één marktkramer niet-Truienaar. 

 
Personen van wie geoordeeld wordt dat hun aanwezigheid nuttig kan zijn voor de bespreking van een 
bepaald onderwerp, kunnen hiervoor worden uitgenodigd.  

 
Afdeling 2: organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten 

 
Afdeling 2.1 Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn niet vooraf 
bepaald 
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Artikel 22 
Definitie openbaar domein 

Onder openbaar domein wordt verstaan: 
- onroerende goederen of domeinen, inzonderheid de openbare parkeerplaatsen en de gehele 
weginfrastructuur, toegankelijk voor het publiek, eigendom van de stad Sint-Truiden of een andere 

publiekrechtelijke rechtspersoon; 
- andere plaatsen die met de openbare weg zijn gelijkgesteld. 

 
Artikel 23 

Toepassingsgebied 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein  
buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen, dient dit vooraf te vragen bij de  

stad Sint-Truiden. Meer bepaald dient een voorafgaande machtiging aangevraagd. 
 
Artikel 24 

Voorafgaande machtiging 
24.1 Aanvraag machtiging  

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 23 moet voldaan worden aan de voorwaarden 
vermeld in artikel 2.  
De machtiging dient min. 16 dagen voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteiten aan de 

hand van het standaard aanvraagformulier aangevraagd te worden bij: 
 

Stadsbestuur Sint-Truiden 
T.a.v. het college van burgemeester en schepenen 
Kazernestraat 13 

3800 Sint-Truiden 
Info.economie@sint-truiden.be 

 
De aanvragen worden ingediend 

- ofwel bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 
- ofwel door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 
- ofwel bij elektronisch post (duurzame drager) met ontvangstbewijs. 

 
Laattijdige of onvolledige aanvragen worden niet weerhouden.  

 
24.2 Behandeling aanvraag 
Alle aanvragen worden chronologisch ingeschreven in een register en behandeld. Elke aanvraag wordt 

onderworpen aan adviezen van verschillende diensten m.n. de Lokale politie Sint-Truiden – Gingelom, 
Nieuwerkerken, de Hulpverleningszone Zuid-Limburg en de dienst Lokale economie. Deze opsomming is niet 

limitatief. 
 
24.3 Beslissing machtiging 

Ingeval van een positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen verkrijgt de aanvrager 
een machtiging met daarin vermeld : 

- de identiteit van de aanvrager; 
- de aard van de producten of diensten dij hij gemachtigd is te verkopen; 
- de plaats; 

- de datum en de duur van de verkoop. 
De machtiging kan bijkomende voorwaarden inzake de inname en uitbating stipuleren. 

 
De gevraagde machtiging kan door het college van burgemeester en schepenen geweigerd worden omwille 
van één of meerdere van onderstaande redenen : 
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- redenen van openbare orde en rust; 

- redenen van verkeers- en/of brandveiligheid; 
- redenen van volksgezondheid; 

- bescherming van de consument; 
- redenen van ruimtelijke ordening of stadsplanning; 
- in de onmiddellijke nabijheid van evenementen, sportmanifestaties, … zonder voorafgaand akkoord van 

de betrokken organisator; 
- wanneer de machtiging ambulante handel en bijhorende documenten niet in orde zijn; 

- de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet worden gerespecteerd. 
 
Het college van burgemeester en schepenen zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de 

negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar de rechtsmiddelen inzake beroep. 
 

De kennisgeving wordt betekend 
- ofwel bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 
- ofwel door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

- ofwel bij elektronisch post (duurzame drager) met ontvangstbewijs. 
 
Artikel 25  
Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de standplaatsen op de 

openbare markten kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. 
 
Artikel 26 
Toewijzingsregels losse standplaatsen 
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van de aanvragen en 

desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de 

toewijzing via loting. 
 
Artikel 27 

Toewijzingsregels per abonnement 
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. De voorwaarde inzake melding van vacature, 

geldt niet. 
 
Artikel 28 
Inname van de standplaats 
De standplaats waarvoor de machtiging wordt afgeleverd, wordt aanvaard in de staat waarin ze zich bevindt. 

De standhouder  verzaakt aan elk bezwaar wegens onvoldoende oppervlakte of faciliteiten. 
 
Artikel 29  
De standhouder mag de toegewezen plaats enkel gebruiken voor het te koop aanbieden van die producten 
waarvoor de machtiging is verleend. 

 
Artikel 30  

Het is de standhouder uitdrukkelijk verboden wagens of enig ander voorwerp vast te hechten aan de weg, de 
bomen, verlichtingsmasten, verkeerstekens e.d. 
De standhouder moet alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan het openbaar domein, 

beplantingen, bomen, verlichtingsmasten , verkeerstekens e.d. De standhouder dient op voorhand alle 
voorzorgsmaatregelen te nemen om beschadiging of vervuiling van de standplaats te voorkomen en dit 

minstens door: 
- door middel van rubberen matten of opvangbakken om te voorkomen dat olie of vettige resten op de 
standplaats terecht komen; 
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- door middel van houten platen van minimum 40 cm bij het gebruik van hydraulische steunpoten om 

verzakkingen tegen te gaan. 
Het is verboden de doorgangen voor de voetgangers te belemmeren door er voorwerpen te plaatsen of er 

achter te laten. Er dient steeds een minimale vrije doorgang voor voetgangers van 1,5 meter voorzien te 
worden. 
 
Artikel 31 

De standplaats wordt bij het verlaten in dezelfde staat achtergelaten als bij inname.  

Eventuele  kosten veroorzaakt door het beschadigen, bekladden en besmeuren van de standplaats worden 
door het stadsbestuur aangerekend aan de standhouder die de schade heeft veroorzaakt. Het weigeren van 
de betaling van dezer kosten, heeft de onmiddellijke schrapping van de standplaats tot gevolg. 

 
Afdeling 2.2. Ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze 

 
Artikel 32 
Definitie ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze 

Ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze zijn activiteiten die geen tijdelijke vaste standplaats vereisen 
voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van 

producten en bijkomstig van diensten, die op deze producten betrekking hebben. Het gaat hier specifiek over 
rondtrekkende ijsverkopers, pizzabakkers,… (deze opsomming is niet limitatief). 
 
Artikel 33 

Toepassingsgebied  

Eenieder die op de openbare weg ambulante activiteiten op rondtrekkend wijze wenst uit te oefenen, dient 
dit voorafgaand aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Meer bepaald dient een 
voorafgaande machtiging aangevraagd. 

 
Artikel 34 

Voorafgaande machtiging 
34.1  Aanvraag machtiging  

Om een ambulante activiteit op de openbare weg uit te oefenen, zoals vermeld in artikel 33, moet voldaan 
zijn aan de voorwaarden vermeld in artikel 2. 
De voorafgaande machtiging dient aan de hand van het standaard aanvraagformulier  min. 16 dagen 

voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteiten aangevraagd te worden bij: 
 

Stadsbestuur Sint-Truiden 
T.a.v. het college van burgemeester en schepenen  
Kazernestraat 13 

3800 Sint-Truiden 
Info.economie@sint-truiden.be 

 
De aanvragen worden ingediend 
- ofwel bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 

- ofwel door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 
- ofwel bij elektronisch post (duurzame drager) met ontvangstbewijs. 

 
Laattijdige of onvolledige aanvragen worden niet weerhouden. 
 

34.2 Beslissing machtiging  
In geval van positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen verkrijgt de aanvrager een 

machtiging met daarin vermeld : 
- de identiteit van de aanvrager; 
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen; 
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- de toegestane route; 

- de datum en duur van de verkoop; 
- het voertuig waarmee de ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze worden uitgevoerd. 

De machtiging kan bijkomende voorwaarden inzake de inname en uitbating stipuleren. 
 
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden door het college van burgemeester en schepenen omwille 

van één of meerdere van onderstaande redenen : 
- redenen van openbare orde en rust; 

- redenen van verkeers- en/of brandveiligheid; 
- redenen van volksgezondheid; 
- bescherming van de consument; 

- redenen van ruimtelijke ordening of stadsplanning; 
- in de onmiddellijke nabijheid van evenementen, sportmanifestaties, … zonder voorafgaand akkoord van 

de betrokken organisator; 
- wanneer de machtiging ambulante handel en bijhorende documenten niet in orde zijn; 
- de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet worden gerespecteerd. 

 
Het college van burgemeester en schepenen zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de 

negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar de rechtsmiddelen inzake beroep. 
 
De kennisgeving wordt betekend 

- ofwel bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 
- ofwel door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

- ofwel bij elektronisch post (duurzame drager) met ontvangstbewijs. 
 
Artikel 35  

Artikelen 30 en 31 zijn ook van toepassing op de ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze. 
 

Afdeling  3: occasionele verkopen van producten of diensten met niet-commercieel karakter  
 
Artikel 36 

Specifieke voorwaarden voor verkopen met niet-commercieel karakter  
De producten of diensten met een niet-commercieel karakter verkopen, te koop aanbieden of uitstallen is 

niet onderworpen aan de bepalingen van de Wet indien deze activiteiten aan al de volgende voorwaarden 
voldoen:  

1° ze vinden plaats met één van volgende doelen  
- menslievend doel,  
- sociaal doel,  

- cultureel doel,  
- educatief doel,  

- sportief doel  
- de verdediging en promotie van de natuur,  
- de verdediging en promotie van de dierenwereld,  

- de verdediging en promotie van een ambacht  
- de verdediging en promotie van streekproducten,  

- steun bij een humanitaire catastrofe,  
- steun bij een ramp of belangrijke schade;  
2° ze blijven occasioneel; occasioneel betekent met een maximum van 2 keer per jaar: 

3° de betrokken burgemeester of haar afgevaardigde heeft vooraf toestemming verleend;  
4° als ze de grenzen van de stad Sint-Truiden overschrijdt en geen bijkomende toelating van de stad Sint-

Truiden vereist is, dan heeft de organisatie een voorafgaande toelating gevraagd aan de Minister of de 
personeelsleden aan wie hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd.  
De voorwaarde vermeld in het eerste lid, 3°, geldt niet ingeval toepassing wordt gemaakt van het eerste lid, 
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4°. 

 
Artikel 37 

Identificatievereiste 
Tijdens de verkoop, te-koop-aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten of diensten 
voor een niet-commercieel doel zoals vermeld in artikel 36 , is elke verkoper herkenbaar via een kenmerk 

dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren. 
Op verzoek van de overheid die de toestemming heeft verleend, overhandigt de verantwoordelijke, binnen 

dertig dagen, het bewijs van de bestemming van de fondsen om het aangegeven doel te realiseren.  
 

Artikel 38 

Aanvraag voorafgaande machtiging  
De aanvraag van een toestemming zoals vermeld in artikel 36, is afhankelijk van de situatie, gericht aan de 

burgemeester(s) of aan haar afgevaardigde(n) of aan de Minister op een duurzame drager tegen 
ontvangstbewijs. Deze aanvraag dient min. 16 dagen voorafgaand aan de verkoop met niet-commerciëel 
karakter aangevraagd te worden en omvat : 

- de verantwoordelijke van de actie; 
- het doel van de actie; 

- de plaats of plaatsen; 
- de periode of periodes van verkoop; 
- de te koop aangeboden producten of diensten en een schatting van de hoeveelheid; 

- bewijs gedekt te zijn door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s.  
 

De toestemming, vermeld in paragraaf 1 is beperkt tot één jaar. Ze is hernieuwbaar. Ze bevat de 
vermeldingen uit de aanvraag.  
 
Artikel 39 
Weigering en intrekking machtiging 

De toestemming voor een specifiek niet-commercieel doel, zoals vermeld in artikel 36, eerste lid, 3° of 4°, 
kan geweigerd worden en de actie kan verboden worden als de doelstelling niet overeenstemt met de 

toegestane doelen of als de voorgestelde verkopen een risico vormen voor de openbare orde, veiligheid, 
gezondheid of rust.  
 

Als de overheid die ervoor bevoegd is de toestemming te verlenen, argwaan heeft over de reële 
doelstellingen van de actie of over de moraliteit van de verantwoordelijke(n), kan ze een voorafgaand 

onderzoek laten uitvoeren door de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de Wet betreffende de 
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en artikel 25 van het koninklijk besluit 
betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 

kermisgastronomie. Ze kan ook van een of meer verantwoordelijken eisen dat ze een uittreksel uit het 
strafregister voorleggen.  

 
De toestemming, vermeld in artikel 36 §1, eerste lid, 3° of 4°, kan ingetrokken worden of de actie kan 
verboden worden, tijdens de manifestatie, door de bevoegde overheid als vastgesteld wordt dat de 

voorwaarden van de toestemming of van de verklaring of de voorschriften, vermeld in dit artikel, niet 
worden nageleefd.  

 
Iedere nieuwe actie kan verboden worden voor een natuurlijke of rechtspersoon of een vereniging die de 
bepalingen van dit artikel niet naleeft, gedurende een periode van één jaar vanaf de vaststelling van de niet-

naleving. In geval van recidive kan de duur van de voormelde periode op drie jaar worden gebracht.  
 

De weigering, het verbod of de intrekking wordt betekend : 
- met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs  
- of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 
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Afdeling 4: aanvullende bepalingen 
 
Artikel 40 
Bevoegdheid marktleider 
De marktleider of zijn vervanger, aangesteld door de burgemeester, is belast met de uitvoering en de 

toepassing van dit reglement en duidt, overeenkomstig het marktplan, de standplaatsen aan.  
Hij is bevoegd om documenten, die de machtiging en identiteit van de personen, die een ambulante activiteit 

uitoefenen, aantonen, te controleren. 
 
Artikel 41 

Verplichte documenten 
De machtiging ambulante handel is alleen geldig als de volgende documenten erbij gevoegd zijn:  

1. het identiteitsbewijs van haar houder of, voor de niet-ingezeten en de buitenlandse onderdanen, een 
identiteitsbewijs dat dat vervangt;  
2. een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie behoorlijk gedekt 

wordt door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;  
3. het bewijs dat bij de uitoefening van een ambulante activiteit waarbij voeding wordt verkocht, voldaan 

wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid.  
 
De machtiging en de documenten, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 3°, worden voorgelegd op elk 

verzoek van de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de Wet betreffende de uitoefening en de organisatie 
van ambulante en kermisactiviteiten en artikel 25 van het koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de 

organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie. 
. 
De stad Sint-Truiden zal de machtiging en de documenten, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 3°, bij de 

toekenning van een standplaats en nadien periodiek en steekproefsgewijs controleren. 
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39.Gemeentelijk reglement inzake de wekelijkse manifestatie voor verkoop van antiek en 
rommel door niet-professionele verkopers40 
 

 

 

Artikel 1: 

Gegevens van de betreffende manifestatie: Wekelijkse manifestatie voor verkoop van antiek en rommel 

door niet-professionele verkopers 

 
1.1. De stad Sint-Truiden richt op het openbaar domein manifestatie in: 

 

 
Wekelijks heeft op zondag een manifestatie plaats op een gedeelte van het veemarktterrein, gelegen langs de 

Speelhoflaan te 3800 Sint-Truiden. 

 
Plaats: Deel van het veemarktterrein zoals aangeduid in gele kleur op bijgevoegd plan. 

Dag: Zondag. 

Uur: Van 06.00 uur tot 12.00 uur. 

Opstelling: Gebeurt tussen 04.00 uur ten vroegste en 06.00 uur ten laatste, verlaten van gebeurt het 

terrein ten vroegste om 12.00 uur en ten laatste om 13.30 uur. 
Specialisatie: Tweedehandse goederen. 

 
 

 
Verkopers: Occasionele verkopers overeenkomstig art. 5, 1° van de wet van 25 juni 1993 en art. 

6, eerste lid en art. 7 van het KB van 24 september 2006. 

De manifestatie wordt uitgebreid tot professionele verkopers die houder zijn van een 

voorafgaande machtiging voor het uitoefenen van een ambulante activiteit 

 
1.2. Concessie 

De gemeenteraad kan beslissen het beheer van de manifestatie in concessie te geven. 

Daartoe stelt het college van burgemeester en schepenen een concessieovereenkomst op met de 

kandidaat-concessiehouder tegen een overeengekomen concessievergoeding. 

 
In geval van concessie is de concessiehouder gehouden tot de stipte naleving en opvolging van de wettelijke 

bepalingen betreffende de uitbating en de organisatie van de ambulante activiteiten en het gemeentelijk 

reglement inzake de wekelijkse manifestatie voor verkoop van antiek en rommel door niet-professionele 

verkopers. Het stadsbestuur heeft te allen tijde het recht de concessiehouder te controleren op het 

uitvoeren van zijn taak. 

 
1.3. Plan van manifestatie 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de opmaak van een plan van de 

manifestatie. 

 
Artikel 2: 

Voorwaarden inzake de toewijzing van de standplaatsen 

Een standplaats op de manifestatie kan enkel toegewezen worden aan: 

➢ Occasionele verkopers overeenkomstig artikel 6 van het KB van 24 september 2006; 

 
40 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 26 januari 2015. 
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➢ De natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een 

“machtiging als werkgever”; 

 

De rechtspersoon die dezelfde activiteiten uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een 
persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 

vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”. 

Een standplaats kan ook occasioneel toegewezen worden aan de verantwoordelijken van 

verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het KB van 

24 september 2006. 

 
Het aantal standplaatsen per verkoper is beperkt tot 1 standplaats. 

 
Artikel 3: 

Verhouding abonnementen – losse plaatsen 

 
De standplaatsen op de manifestatie worden toegewezen hetzij per abonnement hetzij van dag tot dag. 

 
De losse standplaatsen en de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen worden 

aangeduid op het plan dat bij dit reglement is gevoegd. 

 
Artikel 4: 

Toewijzing losse standplaatsen 

 
Aan ambulante handelaars die zich vanaf 06.00 uur op “risico” aanbieden op de manifestatie kunnen de losse 

standplaatsen, de standplaatsen die niet het voorwerp zijn van een abonnement, worden toegewezen 

volgens de chronologische volgorde van aankomst op de manifestatie en voor die bepaalde 

manifestatiedag. 

 
De losse standplaatsen kunnen zowel toegewezen worden aan professionele verkopers als aan 

occasionele verkopers. Er kan evenwel nooit meer dan 50 % van het totaal aantal standplaatsen 

ingenomen worden door professionele verkopers. 

 
Wanneer de volgorde van aankomst op de manifestatie tussen twee of meerdere kandidaten niet kan 

uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. 

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. 

 
Diegene die een standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de manifestatieleider of de 

concessiehouder tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

 
Artikel 5: 

Toewijzing per abonnement 

 
5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement 

 
Er worden enkel standplaatsen per abonnement toegewezen aan professionele verkopers die houder zijn van 

een machtiging voor het uitoefenen van een ambulante activiteit. 

 
Wanneer een standplaats, die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal dit openbaar 

bekendgemaakt worden via aanplakking aan het aanplakbord aan het veemarktterrein. 

 
De kandidaturen kunnen ingediend worden na melding van een vacature of op elk ander tijdstip hetzij bij 
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brief neergelegd tegen ontvangstmelding hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens tegen 

ontvangstbewijs, het zij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente of de 

concessionaris en dit binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van een vacature. Kandidaten die 

hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 

 
De kandidatuurstelling moet volgende gegevens bevatten: 

➢ Volledige naam en adres van de aanvrager; 

➢ Soort van producten die te koop worden aangeboden; 

➢ Kopie van de machtiging of kaart ambulante handel; 

➢ Ondernemingsnummer. 

 
5.3. Register van de kandidaturen 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. 

 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register 

steeds geraadpleegd worden. 

 
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken worden door hun auteur. 

 
Om de twee jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun kandidatuur te 

bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven. 

 
5.4. Volgorde van toewijzing van de standplaatsen 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toewijzing ervan, 

de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register: 

1. Personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op een openbare 

markt of manifestatie georganiseerd door de stad innamen of aan wie stad een opzegging heeft 

gedaan omwille van de definitieve opheffing van een markt of manifestatie georganiseerd door de 

stad of een deel van de standplaatsen; 

2. Personen die een uitbreiding van de standplaats vragen; 

3. Personen die een wijziging van de standplaats vragen; 

4. De externe kandidaten. 

 
Binnen elke groep worden de standplaatsen toegewezen volgens chronologische volgorde van het indienen 

van de aanvragen. 

 

 
Wanneer 2 of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde groep tegelijkertijd worden ingediend, wordt 

als volgt voorrang gegeven: 

➢ Voorrang wordt gegeven, uitgezonderd de categorie van de externe kandidaten, aan de 

aanvrager die de hoogste anciënniteit op de manifestatie heeft; wanneer de anciënniteit niet kan 

vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald via loting; 

➢ Voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 

 
5.5. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen 

De toewijzing van de standplaatsen wordt bekendgemaakt aan de aanvrager hetzij per een te post 

aangetekende brief hetzij door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs hetzij bij 

elektronische post met ontvangstbewijs. 

 
5.6. Register van de standplaatsen toegewezen per abonnement 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats, toegewezen per abonnement, vermeld 
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staat:  

 

De naam, voornaam en adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd 

toegewezen; 

➢ In voorkomend geval de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats werd 

toegekend en het adres van de maatschappelijke zetel; 

➢ Het ondernemingsnummer; 

➢ De producten die te koop worden aangeboden; 

➢ In voorkomend geval, de hoedanigheid van de standwerker; 

➢ De datum van toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 

➢ De prijs van de standplaats; 

➢ Desgevallend de naam en het adres van de overlater en datum van de overdracht. 

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register 

steeds geraadpleegd worden. 

 
Artikel 6: 

Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op de manifestatie 

Iedere persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de manifestatie dient zich te identificeren aan de 

hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig indien hij de activiteit 

aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht 

worden wanneer deze alleen werken. 

 
Het bord bevat volgende vermeldingen: 

➢ Hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijke 

persoon voor eigen rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de 

voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of 

voor wiens rekening of in wiens dienst e activiteit wordt uitgeoefend; 

➢ De firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

➢ Al naargelang het geval, de gemeente van de maatschappelijke zetel of van de 

uitbatingszetel en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar 

deze zich bevindt; 

➢ Het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (of een identificatie die deze 

vervangt indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 
 

Artikel 7: 

Duur van het abonnement 

 
De abonnementen worden toegekend voor een periode van 12 maanden. Na afloop van deze termijn worden 

de abonnementen stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 8 en 9 

van dit reglement) en behoudens intrekking bij aangetekende brief door het stadsbestuur in de 

gevallen bepaald in artikel 10 van dit reglement. 

 
Artikel 8: 

Opschorting van het abonnement (KB art. 32) 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van 

tenminste één maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen door: 

➢ Ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 

➢ Door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

 
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte is gebracht van de ongeschiktheid en 
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houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten.  

 

Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. 

 
De opschorting impliceert de opschortingen van de wederzijdse verplichtingen die uit de 

overeenkomst voortvloeien. 

 
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse standplaats. 

 
De aanvragen voor opschorting en herneming van een abonnement worden betekend volgens één van 

volgende modaliteiten: 

➢ Bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 

➢ Overhandiging tegen ontvangstbewijs; 

➢ Via een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs. 

 
 

Artikel 9: 

Afstand van het abonnement 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 

➢ Bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen; 

➢ Bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen indien 

hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 

8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. 

➢ Op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen. indien de opzegging niet gebeurt 

binnen voormelde 30 kalenderdagen dient het abonnement voor het eerstvolgende kwartaal nog 

worden betaald. 

 
De rechthebbenden van een natuurlijk persoon die voor eigen rekening zijn activiteiten uitoefende kunnen 

bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

 
De opzegging van een abonnement wordt betekend volgens één van volgende modaliteiten: 

➢ Bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs; 

➢ Overhandiging tegen ontvangstbewijs; 

➢ Via een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs. 

 
 

Artikel 10: 

Schorsing en intrekking van het abonnement 

Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen of de concessiehouder 

geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen: 

➢ Bij niet of laattijdige betaling van de standplaatsvergoeding; 

➢ Bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende weken zonder de gemeentelijke 

manifestatieleider of de concessionaris vooraf of tijdens de eerste week van de afwezigheid op de 

hoogte te stellen; 

➢ Bij afwezigheid van minimum 8 manifestatiedagen per jaar. De afwezigheden tijdens de periode 

van opschorting van het abonnement overeenkomstig artikel 8 worden hiervoor niet meegerekend; 

➢ Bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald 

in artikel 14 van dit reglement; 

➢ Bij weigering van betaling van de kosten zoals bepaald in artikel 25 van dit reglement; 

➢ Bij herhaalde overtredingen van dit reglement. 
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De beslissing tot schorsing of intrekking van abonnement wordt betekend bij een ter post aangetekende brief met 

ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 

 
Artikel 11: 

Vooropzeg vanuit de gemeente 

Wanneer de manifestatie of een deel van de stadplaatsen wordt opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg van 1 

jaar aan de houders van een standplaats per abonnement. 

 
Artikel 12: Betalingsmodaliteiten 

Het betalen van de standplaatsvergoeding voor houders van een vaste standplaats als voor houders van een 

losse standplaats dient te gebeuren volgens de modaliteiten bepaald in de gemeentelijke 

belastingverordening of in het gemeentelijk retributiereglement. Het standgeld is verschuldigd per lopende 

meter. De betalingen moeten steeds tegen ontvangstbewijs gebeuren. 

 
Artikel 13: 

Inname standplaatsen 

§1. De standplaatsen op de manifestatie kunnen ingenomen worden door: 

1 De natuurlijke personen, houder van een machtiging als werkgever aan wie de 

standplaats is toegewezen; 

2 De verantwoordelijke(n) van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de 

standplaats is toegewezen, houder(s) van een machtiging als werkgever; 

3 De feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen, houder(s) van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een 

ambulante activiteit voor eigen rekening; 

4 De echtgeno(o)t(e) en wettelijk samenwonende van de natuurlijk persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de 

uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

5 De standwerker, houder van een machtiging als werkgever aan wie het tijdelijk 

gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 36 van het KB van 24 september 2006 alsook de standwerker, houder 

van een machtiging als aangestelde A en B voor de uitoefening van een ambulante 

activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen of onderverhuurd; 

6 De personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als 

aangestelde B die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 

natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1° tot en met 4°. 

 
De personen bedoeld in 2° tot 6° kunnen de standplaats innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de 

natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, 

buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of 

onderverhuurd. 

 
§2. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de actie bedoeld 

in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006 kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan 

een verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van 

deze laatste. 

 
Artikel 14: 

Overdracht standplaatsen 

§1. De overdracht van de standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
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Wanneer de houder van een standplaatszijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of 

wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn 
rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteiten in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen. 
1 En indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van 

ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke 

overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van specialisatie dient aangevraagd te 

worden per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen of de 

concessiehouder. In beide gevallen (behoud of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de 

overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te 

beschikken. 

 
De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer van 1 standplaats 

beschikken. 

 
§2. In afwijking van §1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen: 

➢ Echtgenoten bij feitelijke scheiding; 

➢ Echtgenoten bij scheiding van tafel en bed; 

➢ Echtgenoten bij echtscheiding; 

➢ Wettelijk samenwonenden: bij stopzetting van de wettelijke samenwoning. 
 

Op voorwaarde dat de overlater of de overnemer aan de gemeente of de concessiehouder een 

document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand. 

 
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. In geval 

van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. 

 
Artikel 15: 

Onderverhuur standwerkers 

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk 

gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers, namelijk: 

➢ Rechtstreeks aan een andere standwerker; 

➢ Via een vereniging om die voor alle standwerkers openstaat zonder discriminatie. 
➢ 

Al naargelang deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee aan wie het tijdelijk 

gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. 

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur 

van de onderverhuring. 

 
Artikel 16: 

Identificatie professionele verkopers 

Alle professionele verkopers moeten, gedurende de gehele duur van de manifestatie, hun hoedanigheid 

kunnen bewijzen door middel van een leesbaar identificatiebord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het 

voertuig, met de volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die de ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk 

persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 

uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 

rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en 
indien de onderneming niet in België is gelegen, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 
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4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen of een identificatie die deze 

vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat. 

 
Artikel 17: 

Bepaling tweedehandse goederen en verboden goederen 

Onder tweedehandse goederen dient verstaan te worden: goederen die niet nieuw zijn, namelijk 

tweedehandse voorwerpen, gesleten door gebruik of verbleekt. 

 
Personen die houder zijn van een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteiten geldig 

voor gebruikte of tweedehandse koopwaren mogen bijgevolg ook eindereeksen en goederen uit 

faillissementen verkopen. Ook wanneer bovenvermelde goederen nog in de originele verpakking zitten en/of 

geen sporen vertonen van gebruik, worden zijn als tweedehandse goederen beschouwd. De verkoper dient 

de herkomst van dergelijke goederen of eindereeksen te bewijzen door de aankoopfactuur. 

 

Het is onder andere verboden om volgende goederen te verkopen: 

• Producten die niet het voorwerp mogen zijn van een ambulante activiteit (artikel 5 KB van 24 

september 2006): 

➢ Geneesmiddelen, drogerijen en geneeskrachtige planten en bereidingen op basis ervan 

alsook ieder ander product die de verandering van de gezondheidstoestand 

beoogt, hetzij door de stoffen die het bevat, hetzij door de secundaire effecten die het 

kan teweegbrengen; 

➢ Medische of orthopedische apparaten; 

➢ Corrigerende glazen en hun monturen alsook het plaatsen van deze glazen 

corrigerende contactlenzen; 

➢ Edele metalen, edelstenen en halfedelstenen, natuurparels en gekweekte parels en 

voorwerpen hiermee vervaardigd; 

➢ Wapens en munitie; 

• Nieuwe of namaakproducten; 

• Andere dan tweedehandse goederen; 

• Dieren of producten van dieren; 

• Voedingswaren, fruit en oogstproducten; 

• Geestrijke dranken; 

• Goederen waarvan de verkoop verboden is krachtens andere wettelijke of reglementaire 

bepalingen. 

 

 
De politie heeft op ieder ogenblik recht van toezicht over en onderzoek van de te koop aangeboden goederen. 

 
Artikel 18: 

Inname en ontruiming standplaatsen 

De standplaatsen mogen maximum 2 uren voor het openingsuur van de manifestatie ingenomen worden en 

moeten ten laatste om 06.00 uur (openingsuur) ingenomen zijn. De standhouders die de hun toegekende 

standplaats niet hebben ingenomen voor 06.00 uur verliezen hun recht op de standplaats voor die 

manifestatiedag. 
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Het ontruimen van de manifestatie mag niet aanvangen vóór het sluitingsuur. De standhouder mag zijn kraam of 

wagen pas verplaatsen na het sluitingsuur. 

 
Het volledige manifestatieterrein moet ontruimd zijn uiterlijk anderhalf uur na sluitingsuur van de 

manifestatie, m.a.w. ten laatste om 13.30 uur. Op dat tijdstip moet alles wat gedeind heeft om handel te 

drijven samen met alle afval verwijderd te zijn. 

 
Artikel 19: 

Tijdelijke vermindering of verplaatsing standplaatsen 

Het college van burgemeester en schepenen of de concessiehouder heeft te allen tijde het recht om tijdelijk 

het aantal standplaatsen te verminderen of te verplaatsen omwille van andere activiteiten georganiseerd of 

toegelaten door de stad, omwille van de uitvoering van werken door de stad of toegelaten door de stad of 

omwille van andere redenen van algemeen belang, zonder enig recht op schadevergoeding voor de 

standhouder(s). 

 
De tijdelijke vermindering of verplaatsing van standplaatsen worden 14 dagen op voorhand per 

aangetekend schrijven gemeld aan de houders van standplaats toegewezen per abonnement en wordt 

tevens 14 dagen op voorhand bekendgemaakt door aanplakking. 

 
Artikel 20: Toestellen 

De standhouders mogen geen gebruik maken van koel- en/of verlichtingstoestellen die niet voldoen aan de 

wettelijke voorschriften. 

 
Elektrische en gasverwarmingstoestellen zijn verboden. 

 
Artikel 21: Netheid 

De standplaatsen moeten zo ingericht worden dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of 

onwelriekende vloeistoffen of afvalresten op de grond of in de riolering terecht komen. Indien dit 

onmogelijk blijkt moeten de standhouders deze vloeistoffen of afvalresten opvangen in kuipen doe na de 

sluiting van de manifestatie moeten meegenomen worden. 

 
Artikel 22: Verkoopactiviteiten 

Het is iedere standhouder verboden zijn verkoopactiviteiten uit te oefenen op een wijze die de normale 

verkoopactiviteiten van andere standhouders ernstig stoort of onmogelijk maakt. 

 
Artikel 23: 

Geluidsinstallaties 

De standhouders mogen geen geluidsinstallaties gebruiken die storend zijn voor naburige bewoners, standhouders 

en bezoekers van de manifestatie. 

 
Artikel 24: Verzekering 

De standhouders dienen een verzekering af te sluiten ter dekking van hun burgerlijke 

aansprakelijkheid. 

 
Artikel 25: Kosten 

De kosten veroorzaakt door het beschadigen, bekladden en besmeuren van de standplaats worden door het 

stadsbestuur of de concessionaris aangerekend aan de standhouder die de schade heeft 
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veroorzaakt. Het weigeren van de betaling van dezer kosten, heeft de onmiddellijke schrapping van de standplaats tot 

gevolg. 

 
Artikel 26: Sancties 

De richtlijnen van de manifestatieleider of de concessiehouder dienen door de standhouders strikt nageleefd te 

worden. 

 
De standhouder die zich niet houdt aan de bepalingen van die reglement kan door de het 

manifestatieleider of concessiehouder van de manifestatie verwijderd worden. 

 
Bij verval of intrekking van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten zal de toegang tot 

de wekelijke manifestatie geweigerd worden, uitgezonderd voor de verkopers die overeenkomstig het KB 

van 24 september 2006 en dit reglement niet over een machtiging moeten beschikken. 

 
Artikel 27: 

Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen 

27.1. Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2015. 

 
27.2. In afwijking van artikel 1 blijft de antiek- en rommelmarkt tot en met 28 februari 2016 

plaatsvinden op zaterdag i.p.v. op zondag en dit binnen de uren en volgens de voorwaarden bepaald 

in dit reglement. 

 
Met ingang van 1 maart 2016 wordt de antiek- en rommelmarkt op zaterdag volledig 

opgeheven. 

 
In afwijking van artikel 4, tweede alinea, kunnen de houders van een abonnement hun 

standplaats behouden tot de opheffing van de manifestatie op zaterdag, ook wanneer dit ertoe 

leidt dat meer dan 50 % van de standplaatsen wordt ingenomen door professionele verkopers. 

 
Artikel 28: Opheffingsbepalingen 

De volgende reglementen worden opgeheven bij inwerkingtreding van dit reglement: 

- Politiereglement betreffende de wekelijkse antiek- en rommelmarkt goedgekeurd bij 

gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2000; 

- Huishoudelijk reglement betreffende de wekelijkse antiek- en rommelmarkt goedgekeurd bij 

gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2000. 
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40.Aanvraag voor straatanimatie41 
 

 
 
 

 
DAGVERGUNNING DATUM 

WEEKVERGUNNING DATUM (loopt van maandag t/m zondag) 

JAARVERGUNNING (een kalenderjaar loop telkens van 1 januari tot en met 31 december van 

het betreffende jaar) 

NAAM 

ADRES 

E-MAIL 

NUMMER VAN IDENTITEITSKAART 

INSTRUMENT en/of OMSCHRIJVING ACT 

Door het indienen van deze aanvraag verklaart de aanvrager zich akkoord met de voorwaarden. 

Datum en handtekening 

 
Op datum van ……………………………………………………….. heeft de dienst evenementen van de stad Sint-

Truiden de aanvraag goedgekeurd. De aanvragen worden gebundeld in een register. 

  

 
41 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden 

 
Aanvraag voor straatanimatie 
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41.Reglement met betrekking tot de openbare kermissen42 

 

 

AFDELING 1 ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN 

KERMISGASTRONOMIE EN OPENBARE KERMISSEN 

 
Artikel 1:  
Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2) 

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op 
vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van 
kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen. 

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop 
van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van 
kermisgastronomie. 

Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 

 
Artikel 2: 
Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2) 

§1 De gemeente Nieuwerkerken richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in, het 
abonnement is de regel: 

 

- NIEUWERKERKEN KERMIS 

zondag op of na 29 juni (kermis op zaterdag, zondag en maandag) 

opstelling attracties: gemeenteplein Nieuwerkerken 

 

- KLEIN TEGELRIJKERMIS 

2e weekend na kermis Nieuwerkerken (kermis op zondag en maandag) 

Opstelling attracties: kruispunt Klein Tegelrijstraat en Wolverstraat 

 

- WIJER KERMIS 

1e zondag van augustus (kermis op zaterdag, zondag en maandag) 

Opstelling attracties: gemeenteplein Wijer 

 

- KOZEN KERMIS 

2e zondag van augustus (kermis op zaterdag, zondag en maandag) 

Opstelling attracties: Dorpsstraat 

 

 

§2 De gemeente Nieuwerkerken richt op privé domein volgende openbare kermissen in, er wordt gewerkt met 
losse plaatsen: 

 

- BINDERVELD KERMIS zondag voor 24 juni (kermis op zondag en maandag) 

opstelling attracties: Daalstraat 46 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd de data van deze kermissen desgevallend te 
wijzigen, de uren (openings –en sluitingsuren) te bepalen, de kermis in te delen en het kermisplan op te 
maken en indien nodig te wijzigen. De standplaatsen ingenomen door de kermisattracties mogen niet langer 

 
42 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 26 maart 2015. 
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bezet worden dan door het college van burgmeester en schepenen bepaalde periodes (inclusief de opbouw en 

afbraak van de kermisattracties) 
 

Artikel 3: 

§1 De kermisuitbater is verplicht alle kermisdagen (zondag en maandag) zijn stand uit te baten van 16.00 uur 
tot 22.00 uur 

 

§2 De uitbater van een standplaats moet de volledige kermisperiode exploiteren, behalve wanneer de 
burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris oordeelt dat er gegronde redenen zijn om vroegtijdig te 
vertrekken. Met het afbreken van de installatie mag slechts worden begonnen na middernacht van de laatste 
kermisdag. 

 

Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd heeft het college de mogelijkheid uw abonnement te schorsen. 

 
Artikel 4 

Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en KB art. 4 §2 
en art. 10) 

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 

§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: 

- aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening 

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder 
van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

 
Bijkomende voorwaarden: 

- de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en 
tegen brandrisico’s 

- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke 
energiebron betreft, moet de attractie voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 

betreffende de uitbating van kermistoestellen 

- het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften 
betreffende deze materie 

- het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam 
zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid 

 

§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: 

- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen rekening 

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder 
van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 

 
Bijkomende voorwaarden: 

- de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en 
tegen brandrisico’s 

- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden 
inzake volksgezondheid 
 

Artikel 5  

Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1) 

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per 
abonnement. Het abonnement is de regel. 

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: 

-in geval van absolute noodzaak; 

- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis (bijvoorbeeld 
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introductie van nieuwe attracties). 

- wanneer de kermis plaatsvindt op privédomein 

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats op een 
abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren. Voor de berekening van de termijn, 
worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel 

van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. 

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting 
van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe 
overnemer is geworden van de standplaats. 

 
Artikel 6 
Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13) 

6.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14) 

 
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend maken 
door publicatie van een kennisgeving op de gemeentelijke website. 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving 
van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden weerhouden. 

 

6.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 

 
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake 
toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement. 

 

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria : 

a) de aard van de attractie of van de vestiging; 

b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; 

c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; 

d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; 

e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het tewerkgesteld 
personeel; 

f) desgevallend, de nuttige ervaring; 

g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. 

 
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de 

gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal. 

 

6.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5) 
 

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden 
kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: 

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, 

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding 

- hetzij per duurzame drager (fax, mail) met ontvangstmelding 

 

Artikel 6: 
Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16) 

 
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat: 

 

a)de situering van de standplaats; 

b)de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; 
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c)de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; (art. 3.2) 

d)de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats toegewezen 
werd; 

e)desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen werd en 
het adres van haar maatschappelijke zetel; 

f)het ondernemingsnummer; 

g)de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats toegelaten 
is; 

h)de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld; 

i)desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht 

 
Artikel 7: 

Spoedprocedure (KB artikel 17) 

 
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven, 
 

- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. artikel 5 van dit 
reglement), 

- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden, 

- hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder, 

kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 

 
1° de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het mogelijke, tot 
verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 

2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk 
tegen ontvangstbewijs; 

3° de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen 
in artikel 5.2 eerste & tweede lid van dit reglement; 

4° hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeld die hun 
kandidatuur hebben ingediend; 

5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-verbaal de motivatie 
van zijn keuze aan; 

6° hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij 
persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager met ontvangstmelding, de 
beslissing mede die hem aanbelangt. 

 

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op 
basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze 
beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging 

van de nieuwkomers op het kermisterrein. 

 

De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van het college van burgemeester en 
schepenen tijdens de eerstvolgende vergadering. 

 
Artikel 8: 

Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2) 

 

1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. 

Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. 
artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit 

reglement). 

2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere 
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duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het 

einde van de loopbaan. 

 

Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van de 
burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris. 
 

Artikel 9: 

Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3) 

 

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten 

wanneer: 

1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 

-door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest, 

-door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

 

De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de 

ongeschiktheid en houdt op op het einde van de kermis. 

Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig 

dagen voor het begin van de kermis hernieuwd worden. 

 

2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op 

hetzelfde ogenblik plaats heeft. 

 

De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste 6 maanden voor 

de begindatum van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren 

overschrijden. 

 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse 

verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. 

 

De vraag tot opschorting dient te gebeuren bij ter post aangetekend 

schrijven met ontvangstmelding of per duurzame drager met 

ontvangstmelding. 

 

Artikel 10: 

Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4) 

De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 
 

- Bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; 
- Bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 
- Indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in 

artikel 9.1 van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag volgend op de 
bekendmaking van de ongeschiktheid. 

- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere 
motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van 
de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris. 

- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, 
kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de 

houder was. 

 
Artikel 11: 
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Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 §6) 

De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten: 

 

1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen 

betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de 

betrokken attractie of vestiging, 

 

2° hetzij omdat de titularis van de standplaats de openbare orde niet respecteert of de 

gemoedelijke, vredevolle en feestelijke sfeer, typisch voor het kermisgebeuren, verstoort. 

 

3° hetzij omdat de titularis niet komt opdagen tijdens de kermis (of hij al dan niet het standgeld 

betaald heeft maakt geen verschil) 

 

4° wegens niet naleven van dit reglement en het retributiereglement. 

 

De beslissing tot intrekking of opschorting van het abonnement wordt betekend bij een ter post 

aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. 

 
Artikel 12: 

Overdracht standplaats (KB artikel 18) 

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 
 

1)De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn 
vestiging(en) stopzet; 
 

2) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten. 
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat 

-de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen 
overneemt; 
-de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis (cf. 

artikel 3 van dit reglement). 
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht. 

 
Artikel 13: 

Inname standplaatsen (KB art. 11) 

13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel 
kunnen ingenomen worden door : 

 

1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders 
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

 
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is 

toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

 
3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 
voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening 

 
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 

houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de 
kermisactiviteit voor eigen rekening 
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5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in 

kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen 
bedoeld in 1) tot en met 4) 

 
6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen 
bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon 
bedoeld in 5) 

De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun 
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. 

Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door 
middel van wie ze werden toegewezen. 

 

13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan 
tafel kunnen ingenomen worden door: 

 
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders 
“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”” 

2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats 
is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 

 
3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 

houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor 
eigen rekening; 

 
4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van 
een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

 
5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als 
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4) 

 
6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in 
een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag 

van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de 
“machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B” 

 

De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de 
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen. 

 

AFDELING 2. Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare 

kermissen 

 
Artikel 14  

Toepassingsgebied 

 

Buiten openbare kermissen wordt er geen organisatie toegestaan van kermisactiviteiten op het openbaar 
domein. 

AFDELING 3. 

 
Artikel 15: 

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten 
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op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn afgevaardigde of de 

concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1, 2, 3 van dit reglement te 
controleren. 

 
Artikel 16:  

Onderhavig reglement zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven is in artikels 186 & 187 van het 
Gemeentedecreet. 

 
 

Artikel 17:  

Dit reglement wordt overgemaakt aan het Agentschap Ondernemen, Team 

Vestigingsvoorwaarden, Koning Albert II-laan 35 bus 12, te 1030 Brussel. 

 

 

 

Artikel 18:  

Op grond van artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet wordt een afschrift van 

desbetreffende reglement gezonden enerzijds naar de Deputatie met het oog op de 

bekendmaking van dit reglement in het Bestuur memoriaal. Anderzijds naar de griffie van de 

rechtbank van Eerste Aanleg en naar de Politierechtbank waar deze in een daartoe bestemd 

register wordt ingeschreven.  
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42.Politiereglement op het toekennen van standplaatsen op de kermissen43 

 
 

Artikel 1. 

Jaarlijks worden de standplaatsen op de kermissen en op de occasionele markten toegewezen aan de 

kandidaten. 

 
Artikel 2. 

Te dien einde zal de burgemeester een publieke inschrijving houden. Aan deze oproep zal ruime 

ruchtbaarheid gegeven worden. 

 
Artikel 3. 

De burgemeester zal de 15 dagen durende periode vaststellen binnen dewelke de kandidaturen bij 

aangetekend schrijven moeten worden binnengestuurd. De burgemeester maakt een chronologische en 

gedagtekende lijst van de binnen gestuurde kandidaturen. Bepalend is de datum van de poststempel. 

De kandadituren, verzonden na de vastgestelde periode, worden eveneens opgenomen op een 

chronologische en gedagtekende lijst. Laattijdig ingestuurde kandidaturen komen slechts in 

aanmerking indien er nog onbezette standplaatsen zijn na de toewijzing van de andere kandidaten. De 

lijsten met de kandidaturen blijven ter inzage op het gemeentehuis. 

 
Artikel 4. 

De toewijzing geschiedt op grond van de in vorig artikel bedoelde lijsten en volgens een door de 

burgemeester opgemaakt plan of schets, waarop de plaatsen, met opgave van lengte en breedte of 

doormeter (voor cirkelvormige standplaatsen), van de instellingen of kramen van bepaalde aard mogen 

opgetimmerd worden. 

De plaatsen worden genummerd. Dit plan wordt opgesteld aan de hand van de in het verleden opgedane 

ervaring, bestaande toestanden en rekening houdend met de openbare veiligheid en de beschikbare 

ruimte. 

Deze plannen zullen, voor degene die erom vraagt, ter inzage liggen op het gemeentehuis. 

 
Artikel 5. 

De inschrijvingen moeten gerangschikt worden volgens postdatum en aard van de instelling of kraam. 

De oudste heeft voorrang op de jongste. 

Bi gelijke postdatum krijgt de inschrijver met het grootste aantal kinderen ten laste voorrang. Kinderen 

ten laste zijn de kinderen van de kandidaat of van zijn echtgenote of echtgenoot die deel uitmaken van het 

gezin, ongehuwd zijn en geen ander winstgevend beroep hebben buiten hun werk in de zaak van de 

kandidaat. 

De familiale situatie zal blijken uit een recent uittreksel uit het bevolkingsregister of een attest van het 

gemeentebestuur. 

Bij gelijk aantal kinderen ten laste krijgt de jongste kandidaat voorrang. 

Bij gelijke ouderdom telt het langste ononderbroken zelfstandigheidstatuut. Dit statuut zal bewezen worden 

met officiële bescheiden van de sociale wetgeveing en het handelsregister. 

In geval het gaat om een rechtspersoon worden de criteria toegepast in hoofde van de afgevaardigde 

beheerder. 

Op verzoek van de burgemeester zal de kandidaat alle nodige bijkomende inlichtingen verschaffen. De 

inschrijving vervalt ingeval deze inlichtingen niet worden verleend binnen de dertig dagen na het verzenden 

van het verzoek om inlichtingen. 

 
43 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 27 april 2004. 



268 

 

 
Artikel 6. 

 

De kramers van hun kant zullen op hun inschrijving dienen te vermelden: de aard, de lengte en de diepte van de 
inrichting, alsmede de oppervlakte welke daarbuiten nog nodig is voor noodzakelijke bijhorigheden. De aldus 
bekomen oppervlakte zal aangerekend worden. 

 
Artikel 7. 

De toewijzing geldt voor de inschrijver, zijn echtgeno(o)t(e) en zijn kinderen, bedoeld in art. 5. De 

vergunninghouder mag zijn plaats niet afstaan, tenzij hem hiertoe schriftelijke toelating gegeven wordt door 

de burgemeester. De vervangende instelling moet gelijkaardig zijn aan deze waarvoor de standplaats 

oorspronkelijk moest dienen. 

 
Artikel 8. 

Alle vervoerwagens moeten van de foor of de markt verwijderd worden vóór de opening van de foor of de 

markt en moeten geplaatst worden op de plaats door de burgemeester aangeduid. 

 
Artikel 9. 

De dag vóór de opening, om 12 uur, moeten de foorreizigers op hun standplaats aanwezig zijn. Ingeval 

een standplaats niet tijdig wordt bezet, kan de burgemeester bij voorkeur deze plaats toewijzen aan een 

zelfde inrichting. 

Het opstellen van de attracties is toegelaten vanaf de vrijdag morgen op de hem toegekende plaats voor de 

opening van de foor. De hem toegekende standplaats moet volledig ontruimd zijn de dinsdagavond na 

de foor. De burgemeester kan hieraan in bijzondere omstandigheden afwijking toestaan zowel voor het 

opstellen als voor het ontruimen. 

 
Artikel 10. 

De burgemeester kan, bij een met reden omkleed besluit, een kandidatuur weigeren, wegens 

mogelijke verstoring van de penbare orde, door de aard van de instelling van de inschrijver. 

 
Artikel 11. 

De muziekuitvoeringen door luidsprekers voortgebracht, zullen op zodanige wijze geregeld worden, dat zij de 

muziekuitvoeringen van andere speeltuigen niet overstemmen. De foorinrichtingen zullen voor deze 

gevallen geen schadeloosstellingen kunnen bekomen. 

 
Artikel 12. 

Behalve voor de gevallen, voozien bij de artikelen 7 en 9, zullen buiten de op het daartoe opgesteld plan, 

geen andere inrichtingen of kramen toegelaten worden. 

 
Artikel 13. 

De overtreders van dit reglement zullen gestraft worden met politiestraffen. 

 
Artikel 14.- 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het provinciebestuur, aan de griffies van de rechtbank van eerste 

aanleg, aan de politierechtbank en aan de lokale politie. 
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43.Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen44 

 
 

AFDELING 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 

kermisgastronomie op openbare kermissen 

 
Artikel 1: 
Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2) 

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op 

vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van 
kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen. 

 
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop 
van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van 

kermisgastronomie. 
 

 
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 
 
Artikel 2: 

Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2) 

§1 De gemeente Nieuwerkerken richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in, het 
abonnement is de regel: 

 

 

- NIEUWERKERKEN KERMIS 

zondag op of na 29 juni (kermis op zaterdag, zondag en maandag) opstelling attracties: gemeenteplein 
Nieuwerkerken 

 

- KLEIN TEGELRIJKERMIS 

2e weekend na kermis Nieuwerkerken (kermis op zondag en maandag) Opstelling attracties: kruispunt 
Klein Tegelrijstraat en Wolverstraat 

 

- WIJER KERMIS 

1e zondag van augustus (kermis op zaterdag, zondag en maandag) Opstelling attracties: 
gemeenteplein Wijer 

 

 

- KOZEN KERMIS 

2e zondag van augustus (kermis op zaterdag, zondag en maandag) Opstelling attracties: Dorpsstraat 

 

§2 De gemeente Nieuwerkerken richt op privé domein volgende openbare kermissen in, er wordt 

gewerkt met losse plaatsen: 

 

- BINDERVELD KERMIS zondag voor 24 juni (kermis op zondag en maandag)  

 

opstelling attracties: Daalstraat 46 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd de data van deze kermissen 

 
44 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 26 maart 2015. 
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desgevallend te wijzigen, de uren (openings –en sluitingsuren) te bepalen, de kermis in te delen en 

het kermisplan op te maken en indien nodig te wijzigen. 

De standplaatsen ingenomen door de kermisattracties mogen niet langer bezet worden dan door het college 
van burgmeester en schepenen bepaalde periodes (inclusief de opbouw en afbraak van de kermisattracties) 

 

Artikel 3: 

 
§1 De kermisuitbater is verplicht alle kermisdagen (zondag en maandag) zijn stand uit te baten van 16.00 uur 

tot 22.00 uur 
 

§2 De uitbater van een standplaats moet de volledige kermisperiode exploiteren, behalve wanneer de 

burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris oordeelt dat er gegronde redenen zijn om vroegtijdig te 
vertrekken. 

Met het afbreken van de installatie mag slechts worden begonnen na middernacht van de laatste kermisdag.  
 
Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd heeft het college de mogelijkheid uw abonnement te schorsen. 

 

Artikel 4: 

Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en 

KB art. 4 §2 en art. 10) 

 

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 

 

§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: 

- aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening 

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur 

houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

  

Bijkomende voorwaarden: 

- de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-

menselijke energiebron betreft, moet de attractie voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van 

het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen 

- het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire 

voorschriften betreffende deze materie 

- het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er 

werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid 
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§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: 

 

- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen rekening 

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur 

houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 

 

Bijkomende voorwaarden: 

 

- de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire 

voorwaarden inzake volksgezondheid 

 

Artikel 5: 

Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13) 

 
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14) 

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend maken 

door publicatie van een kennisgeving op de gemeentelijke website. 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de 

kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden weerhouden. 

 
5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake 

toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement. 

 
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria : 

a) de aard van de attractie of van de vestiging; 

b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; 

c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; 

d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; 

e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het 

tewerkgesteld personeel; 

f) desgevallend, de nuttige ervaring; 

g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. 

 
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de 

gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces- verbaal. 

 
5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5) 

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet 

weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: 

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, 

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding 

- hetzij per duurzame drager (fax, mail) met ontvangstmelding 
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Artikel 6: 

Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16) 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:  

a) de situering van de standplaats; 

b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; 

c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; (art. 3.2) 

d) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats 

toegewezen werd; 

e) desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen werd en 

het adres van haar maatschappelijke zetel; 

f) het ondernemingsnummer; 

g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats 

toegelaten is; 

h) de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld; 

i)desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 

 

Artikel 7: 

Spoedprocedure (KB artikel 17) 

Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven, 
- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. 

artikel 5 van dit reglement), 

- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden, 

- hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder, kan er 

worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 
1° de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van 

het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 

2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij 

schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 

3° de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de 

bepalingen opgenomen in artikel 5.2 eerste & tweede lid van dit reglement; 
4° hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten 

vermeld die hun kandidatuur hebben ingediend; 

5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces- verbaal 

de motivatie van zijn keuze aan; 

6° hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met 

ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per 

duurzame drager met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt. 

 

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd 

toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, 

voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische 

noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein. 

 

De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van het college van burgemeester en 

schepenen tijdens de eerstvolgende vergadering. 

 

 

Artikel 8 – Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2) 
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1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. 

 

Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. 

artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit 

reglement). 

 

 

2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een 

kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten 

aan het einde van de loopbaan. 

 

Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van 

de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris. 

 
Artikel 9: 

Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3) 

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 

 
1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 

-door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest, 

-door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

 

De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op op het einde 

van de kermis. 

 
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de kermis 

hernieuwd worden. 

 
2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft. 

 
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste 6 maanden voor de begindatum van de kermis. 

Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. 

 
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. 

 
De vraag tot opschorting dient te gebeuren bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding of per 

duurzame drager met ontvangstmelding. 

 
Artikel 10: 

Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4) 

De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 

 
- Bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; 

- Bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 

- Indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 

9.1 van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de 

ongeschiktheid. 

- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven.  

 

De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van de 
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burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris. 

- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen 

bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

 
Artikel 11: 

Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6) 

 

De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten: 

 
1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen 

betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken 

attractie of vestiging, 

2° hetzij omdat de titularis van de standplaats de openbare orde niet respecteert of de gemoedelijke, 

vredevolle en feestelijke sfeer, typisch voor het kermisgebeuren, verstoort. 

3° hetzij omdat de titularis niet komt opdagen tijdens de kermis (of hij al dan niet het standgeld betaald 

heeft maakt geen verschil) 

4° wegens niet naleven van dit reglement en het retributiereglement. 

 
De beslissing tot intrekking of opschorting van het abonnement wordt betekend bij een ter post 

aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. 

 
Artikel 12: 

Overdracht standplaats (KB artikel 18) 

 

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 

1) De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn 

vestiging(en) stopzet; 

 

2) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten. 

 
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat 

-de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen 

overneemt; 

-de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis 

(cf. artikel 3 van dit reglement). 
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot 

overdracht. 

 
Artikel 13: 

Inname standplaatsen (KB art. 11) 

13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel 

kunnen ingenomen worden door : 

1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders “machtiging als 

werkgever in kermisactiviteiten” 

 
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is 

toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de 

uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening 



275 

 

 
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders 

van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit 

voor eigen rekening 

 
5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in 

kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld 

in 1) tot en met 4) 

6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 

1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5) 

 
De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging 

geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. 

 
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel 

van wie ze werden toegewezen. 

 

13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel 

kunnen ingenomen worden door: 

 
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders 

“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”” 

 

2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 

 
3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder 

van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

 
4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 

ambulante activiteit voor eigen rekening; 

 
5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als 

aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon 

of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4) 

 
6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een 

vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de 

houder van de “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de “machtiging 

ambulante activiteiten als aangestelde A of B” 

 
De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de 

aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen. 

 
AFDELING 2. Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen 

 
Artikel 14: 

toepassingsgebied 

Buiten openbare kermissen wordt er geen organisatie toegestaan van kermisactiviteiten op het 
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openbaar domein. 

 
AFDELING 3. 

 
Artikel 15: 

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de 

kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn 

afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1, 2, 3 van dit 

reglement te controleren. 

 
Artikel 16: 

Onderhavig reglement zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven is in artikels 186 & 187 van het 

Gemeentedecreet. 

 
Artikel 17: 

Dit reglement wordt overgemaakt aan het Agentschap Ondernemen, Team Vestigingsvoorwaarden, Koning 

Albert II-laan 35 bus 12, te 1030 Brussel. 

 
Artikel 18: 

Op grond van artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet wordt een afschrift van desbetreffende 

reglement gezonden enerzijds naar de Deputatie met het oog op de bekendmaking van dit reglement in het 

Bestuur memoriaal. Anderzijds naar de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en naar de 

Politierechtbank waar deze in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven.   
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44.Vuurwerk45 
 

 

Vuurwerk is mooi, maar voorzichtigheid is gewenst! Jaarlijks gebeuren er ongevallen door 

onverantwoord gebruik van vuurwerk. Bovendien ondervinden ook dieren veel last van de knallen. Daarom 

geven we graag wat meer informatie over wat mag en niet mag en over de aanvraagprocedure. 

 
In januari 2016 besliste het stadsbestuur om enkel nog geluidloos vuurwerk toe te staan. Aanvragen voor 

gewoon vuurwerk (zowel particulier als professioneel) worden niet toegelaten, uitgezonderd tijdens 

nieuwjaarsnacht van 23u30 tot 0u30. Het gebruik van wensballonnen is altijd verboden. Het stadsbestuur 

steekt zelf enkel nog vuurwerk af tijdens de zomerkermis en bij de nieuwjaarsborrel. 

 
Feestvuurwerk produceert geen schadelijk geluid en kan je herkennen aan de volgende kenmerken op de 

verpakking: C/18/B of C/20/B of C/21/B. Opgelet: je mag maximum 5 kg vuurwerkmateriaal (= 1 kg 

pyrotechnische sas) gebruiken tijdens een feestvuurwerk. Als de hoeveelheid groter is, moet je voldoen aan 

het KB op springstoffen en moet je rekening houden met verpakking, vervoer en opslag. 

 
Voor alle soorten vuurwerk moet er een toestemming van de burgemeester aangevraagd worden. 

Toelatingen voor vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht moeten ten laatste op vrijdag 8 

december aangevraagd worden. Er worden geen uitzonderingen toegestaan bij een latere aanvraag. 

- Stuur je aanvraag, gericht aan de burgemeester, naar info.evenementen@sint-truiden.be. 

- Vergeet zeker niet de volgende gegevens te vermelden: naam en geboortedatum (de aanvrager moet 

meerderjarig zijn), adres- en telefoongegevens van de verantwoordelijke, datum, uur en locatie van het 

vuurwerk en het soort vuurwerk. 

- Voeg bij je aanvraag foto’s en een plan van de locatie waar je het vuurwerk zal gebruiken. Je moet 

rekening houden met een veiligheidsperimeter (voor personen minstens 6 meter) en blusmiddelen. 

- Zorg dat je juist verzekerd bent tijdens deze activiteit. 

Alle aanvragen worden in een register opgenomen en ter controle doorgegeven aan de lokale politie Sint-

Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. 

 
Breng ook zeker de buurt tijdig op de hoogte. Zo kunnen onder andere dieren binnengehouden worden. 

Respecteer ook de richtlijnen van politie en brandweer (deze ontvang je bij de toestemming). Hou 

dieren binnen tijdens het vuurwerk Wij vragen aan de bewoners om dieren zeker binnen te houden tijdens 

het vuurwerk. Elk jaar breken dieren uit, lopen ze verloren of raken ze gewond. Dieren die normaal in een 

wei verblijven, worden ook best op stal gezet. Zo kan het nieuwe jaar ook voor de dieren goed beginnen. 

Bij het gebruik van geluidloos vuurwerk tijdens de rest van het jaar moet je minstens drie weken vooraf 

een aanvraag doen en dezelfde richtlijnen als hierboven volgen. 
 

  

 
45 Website Sint-Truiden 

mailto:info.evenementen@sint-truiden.be
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45.Vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht46 

 
 

Aanvragen voor gewoon vuurwerk (zowel particulier, als professioneel) worden niet toegelaten, 

uitgezonderd tijdens nieuwjaarsnacht van 23u30 tot 00u30, mits toestemming van de burgemeester. Het 

gebruik van wensballonnen is altijd verboden. 

 
Particulieren mogen u enkel vuurwerk met de benaming ‘feestvuurwerk’ kopen: 

- vuurwerk van categorie F1 en categorie F2 

- pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-

elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren. 

 
Particulieren mogen niet meer dan 1 kg netto explosieve massa bezitten. Dit is terug te vinden op het etiket 

van het vuurwerk (pyrotechnische artikel). Daarop staat de naam en het type van het vuurwerk, de 

minimumleeftijdsgrenzen, de desbetreffende categorie en gebruiksaanwijzingen en eventueel een 

minimale veiligheidsafstand. 

 
Toelatingen voor vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht moeten ten laatste op 1 december van hetzelfde 

jaar aangevraagd worden. Aanvragen worden verstuurd naar ruimtelijkeordening@gingelom.be of bezorgd 

aan de dienst Wonen en Leven, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom en bevatten de volgende gegevens: 
- naam, voornaam 

- adres aanvrager 

- gsm en e-mail aanvrager 

- geboortedatum aanvrager 

- locatie vuurwerk 

- datum en tijdstip vuurwerk 

 
Op de website http://www.gingelom.be/vuurwerk.html staat alle nodige informatie. 

 

Procedure 

 
Alle aanvragen moeten ten laatste binnen zijn op 1 december van hetzelfde jaar en bevatten alle 

gevraagde gegevens: 

- naam, voornaam 

- adres aanvrager 

- gsm en e-mail aanvrager 

- geboortedatum aanvrager 

- locatie vuurwerk 

- datum en tijdstip vuurwerk 

 
Op de website staat een aanvraagformulier als hulpmiddel: Aanvraag vuurwerkvergunning.pdf. Dit 

aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend bezorgd te worden. Maar ook een aanvraag 

op een ander document mag, zolang alle gevraagde gegevens er in staan. 

 
Er wordt advies gevraagd aan: 

• Hulpverleningszone Zuid-West Limburg via preventie@zuidwestlimburg.be 

 
46 Nota vuurwerk 

mailto:ruimtelijkeordening@gingelom.be
http://www.gingelom.be/vuurwerk.html
mailto:preventie@zuidwestlimburg.be
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• Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken via herman.missotten@poltrudo.be. Indien 

positief advies van de brandweer en de lokale politie dan kan de burgemeester toelating verlenen voor 

het gebruik van vuurwerk. Hiervoor bestaat er een document: 

 

Vuurwerk toelating 2017.docx 
 

Deze toelating wordt overgemaakt aan de aanvrager samen met 2 informatiebrochures: 

2017\Bijlage      bij      toelating\Folder      Verpest-uw-feest-niet.pdf 2017\Bijlage bij 

toelating\Vuurwerk veiligheidsrichtlijnen.pdf 
 

Tenslotte worden deze toelatingen (van alle aanvragers) samen op het laatste CBS van het jaar gezet ter 

kennisgeving. Hierbij wordt naam en adres doorgegeven. 

  

mailto:herman.missotten@poltrudo.be
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46.Procedure aanvraag toelating vuurwerk47 

 
 

Aanvragen voor alle soorten vuurwerk (zowel particulier als professioneel) worden niet toegelaten. 

 

Er wordt enkel nog een afwijking voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk toegestaan op volgende 
momenten: 

 

- Tijdens nieuwjaarsnacht van 23.30 uur tot 00.30 uur, zowel voor particulieren als professionelen. 

- Op nieuwjaarsdag voor het afsteken van nieuwjaarsvuurwerk, georganiseerd door een 
professioneel. 

- Tijdens de zomerkermissen binnen de gemeente Nieuwerkerken, georganiseerd door een 
professioneel. 

 

In de gemeente Nieuwerkerken mag een particulier enkel nog geluidsarm vuurwerk afschieten. 

Particulieren mogen enkel vuurwerk met de benaming ‘feestvuurwerk’ kopen: 

- vuurwerk van categorie F1 en categorie F2 

- pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: 
niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren. 

 

Particulieren mogen niet meer dan 1 kg netto explosieve massa bezitten. Dit is terug te vinden op het 
etiket van het vuurwerk (pyrotechnisch artikel). Daarop staat de naam en het type van het vuurwerk, de 

minimumleeftijdsgrenzen, de desbetreffende categorie en gebruiksaanwijzingen en eventueel een 
minimumafstand. 

 

Voor het afsteken van vuurwerk moet er een toestemming aan de burgemeester gevraagd worden. De 
aanvraag van een particulier voor een toelating wordt gedaan bij de dienst vrije tijd, gericht aan de 
burgemeester. 

 

Volgende gegevens moeten vermeld worden bij de aanvraag: 

- Naam, voornaam 

- Adres aanvrager 

- GSM en e-mail aanvrager 

- Geboortedatum aanvrager 

- Locatie vuurwerk 

- Datum en tijdstip vuurwerk 

 

De aanvraag moet 3 weken op voorhand gebeuren. Er worden geen uitzonderingen toegestaan bij een 
latere aanvraag. 

 

Alle aanvragen worden in een register opgenomen en ter controle doorgegeven aan de lokale politie 
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. 

 

De buurt moet tijdig op de hoogte gebracht worden. Zo kunnen o.a. dieren binnengehouden worden. 

De richtlijnen van politie en brandweer moeten gerespecteerd worden. 

 

Voor het afsteken van spektakelvuurwerk door een professioneel dient de organisator een aanvraag te 

 
47 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 20 december 2012. 
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richten naar het college van burgemeester en schepenen. De vuurwerkmaker moet een 

veiligheidsdossier bezorgen aan de gemeente. Er moet een gunstig advies zijn van brandweer, politie en 
het college van burgemeester en schepenen. 
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47.Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen48 

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen 
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied 

 
Artikel 1 

De definities opgenomen in het Materialendecreet, het VLAREMA en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op dit afvalreglement. 
 

Dit afvalreglement is van toepassing op de inzameling en het beheer van alle huishoudelijk 
afval. 

  
Dit afvalreglement is tevens van toepassing op de inzameling en het beheer van alle met 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die via een gemeentelijke 

inzameling worden opgehaald, ingezameld of aangeboden. 
 

Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 12 § 1 van het Materialendecreet is het 
verboden huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen achter te laten, op te slaan, aan te bieden, in te zamelen, te storten, te 

verbranden, te verwerken, te beheren in strijd met de bepalingen opgenomen in dit 
afvalreglement. 

 
Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 12 §1 van het Materialendecreet is het 
verboden voor de aanbieders van met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen om deze bedrijfsafvalstoffen op een andere manier aan te bieden bij de 
gemeentelijke inzameling in strijd met de bepalingen opgenomen in dit afvalreglement. 

 
 
Artikel 2 

De inzameling aan huis wordt georganiseerd voor huisvuil, grofvuil en verschillende selectieve 
afvalsoorten. 

 
Bij een selectief ingezamelde afvalsoort mogen uitsluitend de afvalstoffen van de betreffende 

afvalsoort meegegeven worden. De sorteerregels worden via diverse kanalen aan de 
aanbieders kenbaar gemaakt (website, afvalkalender, …). 
 

§ 1. De volgende afvalstoffen mogen in elk geval niet worden aangeboden bij de door 
Limburg.net georganiseerde inzameling voor het selectief inzamelen van afvalstoffen 

- huisvuil 
- grofvuil 
 

§ 2. De volgende afvalstoffen mogen in elk geval niet worden aangeboden bij de door 
Limburg.net georganiseerde inzameling aan huis, noch op het recyclagepark: 

- gasflessen; 
- munitie en ontplofbare stoffen 
- krengen van dieren en slachtafval; 

- oude en vervallen geneesmiddelen. 
- niet hechtgebonden asbest 

 
48 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 20 december 2021. 
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- bedrijfsafvalstoffen, andere dan de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen 
 

 
§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te 
bieden. Evenzo is het de inwoners verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden in een 

andere gemeente. 
 

Artikel 3 
§ 1. Voor alle afvalstoffen die door Limburg.net worden ingezameld, zijn uitsluitend de 
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en makelaars, daartoe aangewezen door 

Limburg.net gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 
  

Voor de afvalstoffen waar deze mogelijkheid expliciet opgenomen staat, mogen deze 
afvalstoffen worden meegegeven aan de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars 
en –makelaars, nadat zij hiertoe expliciete machtiging hebben verkregen van het bevoegde 

gemeentelijk orgaan en op voorwaarde dat de andere voorwaarden zoals vermeld in huidig 
reglement worden nageleefd. 

 
§ 2. Het is voor iedereen verboden om het even welke afvalstof afkomstig van de werking van 
een normaal huishouden mee te geven aan andere geregistreerde inzamelaars, 

afvalstoffenhandelaars en –makelaars dan deze daartoe aangewezen door Limburg.net of door 
het bevoegde gemeentelijk orgaan. 

 
Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen  
Artikel 4 

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen (o.a. het veldwetboek, het 
decreet op de milieuvergunningen en zijn uitvoeringsbesluiten, VLAREM, VLAREMA) is het 

verboden om het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. 
 
Artikel 5 

§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen (o.a. het veldwetboek, het 
decreet op de milieuvergunningen en zijn uitvoeringsbesluiten, VLAREM, VLAREMA) is het 

verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het 
achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private 

wegen, plaatsen, terreinen, op een wijze of op tijdstippen die niet overeenstemt met deze 
afvalreglement en andere wettelijke bepalingen. 
 

§ 2. Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen die zich voor of nabij de woning bevinden op de 
straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten 

of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren. 
 
§ 3.  Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen 

privéterrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en 
tuinafval. Deze composteerruimte van minder dan 10m³, niet zichtbaar van op straat, mag 

geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners. 
 
Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen  

Artikel 6 
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen dienen aangeboden te worden 

zoals voorzien in dit afvalreglement. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet 
voldoet aan de voorwaarden van dit afvalreglement worden niet aanvaard. De aanbieder dient 
dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen. 
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§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de geregistreerde 
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars die door Limburg.net aangesteld werden 

om afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval van inzameling via het 
recyclagepark. Deze geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars en de 
parkwachter mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen 

verstrekken. 
  

§ 3. Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net huis-aan-huis in zakken 
ingezameld in dezelfde vrachtwagen, waarbij de zakken nadien op kleur terug worden 

uitgesorteerd (zogenaamde Optimo-systeem): 
- huisvuil 

- PMD-afval 
- textiel 
 

§ 4. Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net selectief huis-aan-huis 

ingezameld: 
- papier- en karton 
- holglas 

- snoeihout 
 

§ 5. Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net op afroep ingezameld: 
- grofvuil 

- asbest 
 

§ 6. Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net via abonnement ingezameld: 
- gft afval in containers 

 
§ 7 Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net via een brengsysteem 
ingezameld : 

- textiel 
 
Artikel 7 

§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten de avond 
voorafgaand aan de dag waarop de inzameling zal plaatsvinden en uiterlijk om zes uur ’s 

ochtends van de dag van de inzameling, buiten geplaatst worden. 
De ophaling kan in uitzonderlijke weersomstandigheden (Code rood KMI) vervroegd worden 
vanaf 05.00 uur ‘s ochtends. 

 
De dagen en uren waarop de inzameling huis-aan-huis per straat of op afroep wordt 

georganiseerd, worden bepaald door Limburg.net en gepubliceerd via de afvalkalender en via 
de website van de gemeente en Limburg.net. 
 

§ 2. De afvalstoffen die worden ingezameld via de Optimo-inzameling worden uitsluitend 
aangeboden in de officiële zakken met het Limburg.net logo, die aangekocht 

worden/verkregen zijn in de daarvoor aangeduide verkooppunten: 
- huisvuilzakken 
- PMD-zakken 
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- textielzakken 

  
De aanbieder gebruikt per afvalstof uitsluitend de daartoe voorziene officiële zak om de 

betreffende afvalstof aan de bieden en sluit deze zorgvuldig op de voorziene wijze, zodat de 
zak gemakkelijk en veilig kan opgenomen worden door de ophalers. 
Hiertoe gelden volgende richtlijnen (niet limitatief): 

- de zakken mogen niet dichtgeplakt worden; 
- de zakken mogen geen scheuren, barsten of lekken vertonen; 

- al het afval moet geborgen zijn in de zak, er mag dus niets aan de buitenzijde van  de 
zak gebonden of bevestigd worden; 
- scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen risico  inhouden 

voor de veiligheid van de ophaler; 
- de zakken met zogenaamde ‘wavetop’sluiting (4 flappen) worden gesloten door  de 2 

tegenover elkaar liggende flappen zijdelings te kruisen en dicht te knopen,  waarbij de zak niet 
te vol mag zijn zodat er een voldoende grote handgreep is  voor de ophalers; 
- de zakken met trekbandsluiting moeten correct dichtgeknoopt zijn; 

 
De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen worden in het voorgeschreven 

recipiënt of wijze aangeboden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken 
perceel waar de aanbieder gevestigd is, aan de voorzijde van de woning (kant van 
brievenbus), zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. 

Servitudewegen en private toegangswegen worden niet bediend. 
 

De aanbieder die afgelegen van de openbare weg of langs wegen, plaatsen of stegen 
gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, of in geval er 
openbare werken aan de gang zijn die de normale doorgang van de ophaaldiensten 

verhinderen, dient de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel 
grenzende openbare weg die wel toegankelijk is. 

 
De aanbieder die woont in een residentie met een gezamenlijke inzameling via een 
ondergrondse container of een gemeenschappelijke, bovengrondse rolcontainer, maakt 

gebruik van deze containers voor huisvuil en/of PMD en wordt niet als ophaalpunt bediend in 
de reguliere huis aan huis-ophaling tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt. 

 
§ 3. De inwoners die de recipiënten buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 

zwerfvuil dat hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen ervan. 
 
§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of 

gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in 
de uitoefening van hun functie. 

 
§ 5. De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van de lediging terug te 
worden verwijderd van de openbare weg, alsook de geweigerde zakken. 

 
§ 6. Het is toegestaan om afvalzakken aan te bieden in een open bak, mand of kuip (dus 

zonder deksel) om de afvalzak te beschermen tegen ongedierte onder de volgende 
voorwaarden: 
• minimale diameter:  55 cm 

• maximale hoogte: 70 cm 
• geen deksel 

• duidelijk zichtbaar vanaf de openbare weg 
• geen inklemming van de afvalzak in het recipiënt; 
• de bak, mand of kuip moet na elke ophaling terug verwijderd worden, er mag dus geen 



286 

 

blijvende constructie aan de straatzijde gebouwd worden. 

 
§ 7. Indien aan een appartementsgebouw of in een specifiek afgebakende zone, de inzameling 

van bepaalde afvalstoffen gebeurt via ondergrondse containers of 1.100 liter containers van 
Limburg.net, zijn alle bewoners van het appartementsgebouw of in de afgebakende zone, 
verplicht om de betrokken afvalstoffen via deze weg én correct gesorteerd aan te bieden. 

 
Afdeling 4 – Afval op standplaatsen  

Artikel 8 
De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die 
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt 

(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, duidelijk 
zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 

 
Artikel 9 
De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, 

afval van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons bestemd voor gebruik 
door huishoudens of vergelijkbaar bedrijfsmatig gebruik (PMD-afval), e.d. dienen gescheiden 

te worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te 
zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft. 
 

Artikel 10 
De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen 

fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald. 
 
Artikel 11 

De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de 
standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 

 
Afdeling 5 – Afval van huisdieren  
Artikel 12 

§ 1. De eigenaars en houders van huisdieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en 
aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke 

parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke zones alsmede 
de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. 

 
§ 2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of 
houders van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een 

straatvuilcontainer of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of moeten zij ervoor 
zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden met de gewone huisvuilophaling. 

De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen 
verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg. 
 

§ 3. De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de 
uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de 

politie te worden getoond. 
 
§ 4. De bepalingen artikel 12, § 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de honden die blinden of 

personen met een beperking begeleiden. 
 

Afdeling 6 – Afval op evenementen  
Artikel 13 
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de 
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organisatoren 

ervan in samenspraak met de gemeente de nodige acties te ondernemen om maximaal afval 
te voorkomen en afval selectief in te zamelen. 

 
Het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen is verboden, 
tenzij de eventorganistor een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de 

eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is 
het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij 

de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige 
verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. 
 

Afdeling 7 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers  
Artikel 14 

§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande 
panden 
of achter te laten op andere plaatsen, inclusief het recyclagepark, anders dan de brievenbus. 

 
§ 2. Door de gemeente/intercommunale worden zelfklevers voor het weigeren van 

ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers ter beschikking gesteld. Burgers 
kunnen gratis stickers ook meenemen in de publiek toegankelijke ruimte van de postkantoren 
van bpost 

Het is verboden reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers te bedelen in de brievenbussen 
die voorzien zijn van deze of gelijkaardige zelfklevers. 

 
§ 3. Klachten over het niet respecteren van de aangebrachte stickers kunnen worden 
ingediend bij de verantwoordelijke uitgever vermeld op het onterecht gebuste 

reclamedrukwerk. 
 

Hoofdstuk II - Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval 
 

Afdeling 1 – Definitie  
Artikel 15 

Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder huisvuil en de gemengde fractie van 
het vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking 

van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in het 
voorgeschreven recipiënt voor de inzameling van het huisvuil kunnen geborgen worden, met 
uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, GFT-afval, PMD-afval, 

snoeihout en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
 

Afdeling 2 – Inzameling  
Artikel 16 
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval wordt minstens 

tweewekelijks aan huis ingezameld door Limburg.net via de Optimo-inzameling , alternerend 
met het GFT-afval en moet worden aangeboden langs de voor de geregistreerde inzamelaars, 

afvalstoffenhandelaars en -makelaars toegankelijke straten, wegen en pleinen, en op de door 
Limburg.net bepaalde dagen zoals vermeld in de afvalkalender. 
 

§ 2. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mag niet worden 
meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het huisvuil. 

 
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van het recyclagepark, tenzij anders bepaald 
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door het stadsbestuur. 

 
§ 4. Per ophaalbeurt mogen maximaal 4 huisvuilzakken van 44 liter of equivalent van 22 liter 

per aanbieder worden aangeboden. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  

Artikel 17 
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dient gescheiden 

aangeboden te worden in een officiële huisvuilzak van 44 liter of 22 liter met het opschrift 
‘Limburg.net’. 
De recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden zodat er geen afval uit kan vallen en mag 

geen scheuren, barsten of lekken vertonen. 
 

§ 2. Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan: 
- 5 kg voor een huisvuilzak van 22 liter; 
- 10 kg voor een huisvuilzak van 44 liter 

 
§ 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen 

aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of 
gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze 
geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het huisvuil en de gemengde fractie van 

het vergelijkbaar bedrijfsafval. 
 

§4. Bij het aanbieden moeten de zakken correct dichtgebonden zijn, zodat de ophalers de 
zakken kunnen vastgrijpen. Het is verboden de zakken met plakband dicht te plakken. Al het 
afval moet geborgen zijn in de huisvuilzak. Aan de zak mag niets worden vastgebonden of 

bevestigd. 
 

Hoofdstuk III - Inzameling van grofvuil  
 
Afdeling 1 – Definitie 

Artikel 18 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen, 

ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit die door de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de 

huisvuilophaling kunnen geborgen worden en die aan huis ingezameld worden alsook de 
restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding op het recyclagepark, met 
uitzondering van papier en karton, textiel, glas, KGA, groenafval, GFT-afval, PMD-afval, 

gemengde plastiek, metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), 
bouw- en sloopafval, autobanden, houtafval, matrassen, eternit, roofing en andere 

teerhoudende producten, bederfbare stoffen (zoals krengen en afval van geslachte dieren) en 
andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
  

 
Afdeling 2 – Inzameling  

Artikel 19 
§ 1. Het grofvuil wordt minimaal 4x per jaar op afroep opgehaald langs de straten, wegen en 
pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door Limburg.net bepaalde dagen. Het grofvuil 

wordt ook ingezameld op het recyclagepark. Herbruikbare goederen kunnen gratis worden 
aangeboden in het kringloopcentrum waarmee Limburg.net een overeenkomst heeft 

afgesloten. 
 
§ 2. Voor de ophaling op afroep moet minimaal 2 dagen vooraf een online aanvraag worden 
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ingediend en betaald via de website van Limburg.net www.limburg.net/ophaling-aan-huis met 

vermelding van de op te halen materialen en onder voorbehoud van de nog beschikbare 
capaciteit. Bij de bestelling van een grofvuilophaling aan huis kan een afwijkend ophaaladres 

doorgegeven worden (in Limburg of Diest) maar de ophaling kan enkel uitgevoerd worden aan 
de rand van de openbare weg en op plaatsen die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen. 
 

§ 3. Voor de uitzonderlijke gevallen dat de aanvraag online onmogelijk is, neemt de aanvrager 
telefonisch contact met Limburg.net en worden de gegevens uit artikel 19§2 telefonisch 

meegedeeld. Limburg.net zendt aan de aanvrager per post een afrekening van het 
verschuldigd tarief. De ophaling op afroep wordt enkel uitgevoerd wanneer de betaling van 
het verschuldigd tarief 5 dagen voorafgaand aan de ophaaldatum op de rekening van 

limburg.net ontvangen is. 
 

§ 4. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van 
het bedrijfsafval of een openbare inzameling, andere dan deze van het grofvuil. 
 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  
Artikel 20 

§1. Het grofvuil moet – indien nodig – stevig samengebonden worden zodat het niet kan 
uiteenvallen. 
 

§2. Afvalstoffen die in een recipiënt voor huisvuil, in dozen of zakken aangeboden worden, 
alsook houtafval en recycleerbare afvalsoorten worden geweigerd. 

 
§3.  Bij inzameling aan huis, mag het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of 
samengebonden bundel niet groter zijn dan 70 kg. Het mag maximum 2 meter lang en 1 

meter breed zijn en het totaal volume is beperkt tot 2 x 2 m³ per aanbieding. 
 

§4. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen 
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen. 
 

§ 5. Het grof vuil moet steeds aan de rand van de openbare weg aangeboden worden en 
bereikbaar zijn voor de vrachtwagen. 

 
Hoofdstuk IV - Selectieve inzameling van glas  

Artikel 21 
§ 1. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder glas verstaan: holglas en 
vlakglas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van hittebestendig glas, kristal, opaalglas, 
plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen van TV’s, 

e.d.. 
  
§ 2. Holglas betreft alle glazen flessen en bokalen van dranken, fruit en groenten, confituren, 

sauzen en mayonaises,... (def. Fost Plus). 
 

§ 3. Vlakglas betreft vensterglas. 
 
Afdeling 2 – Inzameling  

Artikel 22 
 

§ 1. Holglas/vlakglas wordt ingezameld op het recyclagepark. 
 
§ 2. Het holglas wordt maandelijks aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen 
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waar de inzameling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen 

bepaalde dagen, zoals vermeld in de afvalkalender. 
 

§ 3. Holglas/vlak glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie 
van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze 
van glas. 

 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  

Artikel 23 
Het holglas dat aan huis wordt ingezameld dient aangeboden te worden via de glasbak die per 
woongelegenheid wordt beschikbaar gesteld door de gemeente. 

Het holglas dient te zijn uitgespoeld en ontdaan van deksels, stoppen of omwikkelingen. 
 

Hoofdstuk V - Selectieve inzameling van papier en kartonafval  
 
Afdeling 1 – Definitie 

Artikel 24 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, 

week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, 
publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en 
papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of 
karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren 

en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in 
verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en 
sproeistofzakken, e.d. 

 
Afdeling 2 – Inzameling  

Artikel 25 
§ 1.  Papier en karton wordt minstens maandelijks aan huis opgehaald langs de straten, 
wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door Limburg.net bepaalde dagen, 

zoals vermeld in de afvalkalender. 
Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark. 

 
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie 

van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en 
karton. 
 

§3.  Aanvullend op de bepaling in § 1 kunnen huis-aan-huisinzamelingen of inzamelingen op 
standplaatsen gebeuren door organisaties die hiervoor vooraf gemachtigd zijn door het college 

van burgemeester en schepen. 
Deze machtiging is onderworpen aan volgende voorwaarden: 
  

– naleven van de sorteerverplichting (artikel 4.3.1 van Vlarema); 
– rapporteren van de ingezamelde hoeveelheden aan Limburg.net. 

 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  
Artikel 26 

§ 1. Het papier en karton dient aangeboden te worden hetzij in een stevige kartonnen doos, 
hetzij in balen samengebonden met natuurtouw. 

 
§ 2. Het volume per aanbieding mag maximaal 1 m³ bedragen en de bundel of doos mag 
maximaal 15 kg wegen. 
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§ 3. Het deponeren van om het even welke andere afvalstof dan papier en karton in de voor 
inzameling aangeboden recipiënten of balen is verboden. 

 
§ 4. Te allen tijde dient men ervoor te zorgen dat het papier- en karton niet kan wegwaaien 
en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald worden. De 

aanbieder is hoofdelijk verantwoordelijk om bij eventueel uitspreiden/wegwaaien van het 
papier en karton zelf in te staan voor het opruimen. 

 
Hoofdstuk VI - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval  
 

Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 27 

§1. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA 
genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA. 
 

§2. Oude geneesmiddelen mogen niet bij de KGA-fractie gevoegd worden en dienen naar de 
apotheek teruggebracht te worden. 

 
Afdeling 2 - Inzameling  
Artikel 28 

§ 1. KGA wordt ingezameld op het recyclagepark. 
 

§ 2. KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA. 
 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  
Artikel 29 

§ 1.  Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van 
andere afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt. 
 

§ 2. Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer die voldoet aan de 
ADR- reglementering. 

 
§3. Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief 

buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de 
voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren 
van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet 

  
worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om 

het lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen. 
 
Artikel 30 

Het KGA dat wordt aangeboden op het recyclagepark wordt door de bezoeker op de 
sorteertafel nabij de KGA-opbergruimte geplaatst. 

 
 
Hoofdstuk VII - Selectieve inzameling van GFT: groente- fruit en tuinafval  

 
Afdeling 1 – Definitie 

Artikel 31 
§ 1. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder groente- en fruitafval verstaan: 
aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van 
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noten, theebladeren, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, keukenafval 

en etensresten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het 
tuinafval omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, 

resten van groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel en 
schaafkrullen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. 
 

§ 2. De afvalstromen zoals vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 2 worden hierna GFT-afval 
genoemd. 

 
§ 3. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, 
beenderen, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van open haard, 

houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, meststoffen afkomstig van dieren 
e.d. worden niet als GFT-afval beschouwd. 

 
Afdeling 2 – Inzameling  
Artikel 32 

§ 1.  Het GFT-afval wordt minstens tweewekelijks aan huis opgehaald, langs de openbare 
straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door Limburg.net bepaalde 

dagen, zoals vermeld in de afvalkalender. 
 
§ 2. GFT-afval mag niet meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve 

inzameling, andere dan deze van GFT-afval. 
 

§ 3. Verontreinigd GFT-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding en gebruik van de container  

Artikel 33 
§ 1. Het GFT-afval dient gescheiden aangeboden te worden in de door Limburg.net in 

bruikleen gegeven groene containers van 40 of 120 liter. 
Per ophaalbeurt mag maxmaal 1 GFT-container worden aangeboden per ophaalpunt. De GFT-
containers moeten voorzien worden van een jaarsticker, die op het deksel wordt aangebracht, 

zoals bepaald in het contantbelastingsreglement. 
 

§ 2. De GFT-container wordt aan huis afgeleverd door Limburg.net. Deze gft-container blijft 
eigendom van Limburg.net en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking 

gesteld voor de duur van de inzameling van het GFT-afval. 
  
§ 3. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud 

van de GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container 
uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van GFT-afval. 

 
§ 4. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld 
in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe gft- 

container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in 
geval van oneigenlijk gebruik. 

 
§ 5. De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval 
van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar 

zijn nieuwe adres. 
 

§ 6. Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen 
beschikking hebben over een GFT-container kunnen bij de gemeente een GFT-container 
aanvragen. 
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§ 7. De GFT-container moet met de handgreep naar de straatzijde geplaatst worden, zodanig 
dat een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers verzekerd blijft. Al het afval moet in de 

container gedeponeerd zijn en het deksel moet gesloten zijn. Het gewicht van de aangeboden 
recipiënt mag niet groter zijn dan: 
• 15 kg voor een container van 40 liter 

• 60 kg voor een container van 120 liter 
 

§ 8. Ieder gezin beschikt slechts over 1 (één) GFT-container voor de inzameling van GFT-
afval. In meergezinswoningen kunnen meerdere gezinnen gebruik maken van een 
gemeenschappelijke GFT-container. 

De algemene regel is dat composteerbare kunststoffen niet zijn toegelaten bij het gft-afval. 
De enige uitzondering hierop zijn de composteerbare zakjes met label ‘OK compost’ of TUV 

label die wel toegelaten zijn in de GFT-container. 
 
Hoofdstuk VIII - Selectieve inzameling van snoeihout  

 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 34 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder snoeihout verstaan: takken, wortels 
en kleine stammen met een diameter van minder dan 15 cm, kerstbomen, Het snoeihout 

dient ontstaan te zijn door de normale werking van een particuliere huishouding en een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

 
Afdeling 2 - Inzameling  
Artikel 35 

§ 1.  Het snoeihout wordt drie keer per jaar aan huis opgehaald langs de straten, wegen en 
pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door de gemeente bepaalde dagen, zoals 

vermeld in de afvalkalender. 
Het snoeihout wordt ook ingezameld op het recyclagepark. 
 

§ 2.  Het snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een 
selectieve inzameling, andere dan deze van snoeihout. 

 
§ 3. Verontreinigd snoeihout wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 

 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 36 

§ 1. Het snoeihout dient met een natuurtouw te worden samengebonden tot bundels van 
maximum 25 kg. De takken mogen maximaal 15 cm dik en 150 cm lang zijn. Bundels die zijn 

samengebonden met niet-composteerbaar materiaal (plastic, ijzer,…) worden niet aanvaard. 
Wortels moeten vrij zijn van aanklevende aarde. 
De afgedankte kerstbomen dienen ontdaan te zijn van alle versieringen, kruishout en plastic 

en mogen maximaal 2 meter lang zijn. 
 

§2.  Per inzamelbeurt mag maximaal 4 m³ aan snoeihout worden aangeboden. 
 
Hoofdstuk IX - Selectieve inzameling van plastic verpakkingen, metalen 

verpakkingen en drankkartons (PMD-afval) 
 

Afdeling 1 – Definitie  
Artikel 37 
§ 1. Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder plastic verpakkingen, metalen 
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verpakkingen en drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan: plastic verpakkingen, 

metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van 
papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking 

van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
§ 2. De aangeboden plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen 

geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 
 

 
Afdeling 2 - Inzameling  
Artikel 38 

§ 1. De plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden minstens 
tweewekelijks aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is 

ingericht, via de Optimo-inzameling, op de door Limburg.net bepaalde dagen, zoals vermeld in 
de afvalkalender. 
De plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op 

het recyclagepark. 
 

§ 2. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden 
meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan 
deze van de plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. 

 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  

Artikel 39 
§ 1. De plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons dienen zowel voor de 
inzameling aan huis, als op het recyclagepark, aangeboden te worden in een daartoe 

bestemde officiële blauwe kunststof zak met opschrift ‘Limburg.net’. Deze zakken zijn 
verkrijgbaar bij de gemeente en/of bij de door de gemeente aangeduide verdelers. 

 
§ 2. De verschillende fracties van de plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons mogen gemengd in het voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 

  
§ 3. Het maximum volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 

drankkartons bedraagt 8 liter. 
 

§ 4. Het is verboden om verpakkingen in elkaar te steken of om de verpakkingen in een zak in 
de PMD zak te deponeren. 
 

§ 5. Recipiënten waarin verontreinigde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons worden aangeboden of waarin afval wordt aangeboden dat niet tot de PMD- 

fractie behoort, worden niet aanvaard. Ook recipiënten waar aan de buitenkant van de zak 
verpakkingen worden vastgebonden, worden niet aanvaard. 
 

§ 6. Per aanbieder mogen per ophaling maximaal 8 PMD-zakken worden aangeboden. Ook bij 
aanbieding op het recyclagepark mogen maximaal 8 PMD-zakken per parkbezoek aangeleverd 

worden. 
 
Hoofdstuk X - Selectieve inzameling van AEEA  

 
Afdeling 1. Definitie 

Artikel 40 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder AEEA verstaan: de afvalstoffen zoals 
gedefinieerd in artikel 1.2.1§2.23° van Vlarema. 
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Afdeling 2. Inzameling 
Artikel 41 

§ 1. De AEEA worden ingezameld op het recyclagepark. AEEA kan gebracht worden naar of 
meegegeven worden met de eindverkoper als een gelijkaardig product wordt aangekocht. 
Herbruikbaar AEEA kan worden ingezameld door een erkend kringloopcentrum waarmee de 

gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. 
 

§ 2. Rookdetectoren en gasontladingslampen moeten naar het recyclagepark gebracht worden 
en onbeschadigd in de daartoe geschikte recipiënt gedeponeerd worden. 
 

§ 3. AEEA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van AEEA. 

 
Afdeling 3. Wijze van aanbieding  
Artikel 42 

§.1  De AEEA moet volledig worden aangeboden zonder ontbrekende onderdelen. Ze mogen 
geen afvalstoffen bevatten die vreemd zijn aan het afgedankte product, tenzij die er door 

normaal gebruik in aanwezig kunnen zijn. 
 
§.2 Alle AEEA moet zodanig worden aangeboden dat ze geen gevaar opleveren voor de 

geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen of de 
parkwachters. 

 
Hoofdstuk XI - Selectieve inzameling van metalen gemengd  
 

Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 43 

Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder metalen gemengd verstaan: alle door 
de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit 
ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met 

uitzondering van 
  

KGA, metalen verpakkingen die met de PMD-fractie ingezameld wordt en afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur. 

 
Afdeling 2 - Inzameling  
Artikel 44 

§ 1. De metalen gemengd worden ingezameld via het recyclagepark. 
 

§ 2. Metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde 
fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling. 
 

§ 3. De metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde 
fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van 

metalen gemengd. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  

Artikel 45 
§ 1. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor 

de geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van de afvalstoffen of de 
parkwachters. 
 



296 

 

§ 2. Stookolietanks worden enkel aanvaard mits voorleggen van een reinigingsattest van een 

erkende firma voor tankreiniging; 
 

Hoofdstuk XII - Selectieve inzameling van textiel  
 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 46 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder textielafval verstaan: alle niet 

verontreinigd textiel: kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, 
woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., die ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 

bedrijfsactiviteit. 
 

Afdeling 2 – Inzameling  
Artikel 47 
§ 1. Textiel wordt minstens tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld door Limburg.net via de 

Optimo-inzameling en dient gescheiden aangeboden te worden in een officiële textielafvalzak 
met opschrift ‘Limburg.net’. 

 
Textiel wordt ook ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de 
gemeente, op de door Limburg.net bepaalde dagen, zoals vermeld in de afvalkalender. Textiel 

wordt eveneens ingezameld op het recyclagepark. 
 

§ 2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van 
geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die toelating 
hebben van Limburg.net, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd 

textielcontainers te plaatsen op openbaar domein. 
 

§ 3. Textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het 
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van textiel. 
 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 48 

§ 1. Het textiel dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed gesloten zak 
verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat of bevuild zijn. 

Het is verboden om naast de textielcontainer textiel of andere afvalstoffen achter te laten. 
 
Hoofdstuk XIII – Selectieve inzameling van herbruikbare goederen  

 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 49 
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle 
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 

bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via een kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt 
worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische 

informatiedragers, speelgoed, e.d. 
 
Afdeling 2 – Inzameling  

Artikel 50 
§ 1.  Voor de inzameling van herbruikbare goederen kan een beroep gedaan worden op een 

door de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. 
Deze gratis inzameling kan gebeuren op afroep. Het telefoonnummer van een 
kringloopcentrum is terug te vinden via het gemeentelijk informatieblad, de afvalkalender en 
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via Limburg.net. De aanlevermodaliteiten zijn te raadplegen op de websites van de 

kringloopcentra op worden meegedeeld na telefonische contactname. 
 

§ 2. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren 
indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het 
kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil, 

het grofvuil of metalen gemengd of naar het recyclagepark worden gebracht volgens de 
geldende aanlevermodaliteiten. 

 
§ 3.  Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of 
een andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen. 

 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  

Artikel 51 
§ 1.  De herbruikbare goederen dienen in een nette staat te worden aangeboden en mogen 
niet totaal versleten zijn. 

 
§ 2. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor 

de ophalers van de afvalstoffen. 
 
 

Hoofdstuk XIV – Andere afvalstoffen 
1. Batterijen en accu’s  

 
Afdeling 1 – Definitie 
Artikel 52 

Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder batterijen en accu’s verstaan: bron 
van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, 

bestaande uit een of meer primaire (niet-oplaadbare) batterijcellen of uit een of meer 
secundaire (oplaadbare) batterijcellen. 
  

Afdeling 2 – Inzameling 
Artikel 53 

§1. De inzameling van afgedankte batterijen en accu's die afkomstig zijn uit een normale 
huishoudelijke werking gebeurt via het recyclagepark en de eindverkopers. Deponeer ze in de 

inzamelrecipiënten. 
 
§ 2.  Batterijen en accu’s mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde 

fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van 
batterijen en accu’s. 

 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  
Artikel 54 

Accu’s die worden aangeboden op het recyclagepark worden door de parkwachters in 
ontvangst genomen en in de voorziene opslagruimte gedeponeerd. De aanbieder mag dit niet 

zelf doen. 
Batterijen mogen door de burgers zelf gedeponeerd worden in de daarvoor voorziene 
recipiënten. 

 
2. Gasflessen (butaan- en propaangasflessen)  

 
Afdeling 1 – Definitie 

Artikel 55 
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Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder gasflessen verstaan de hervulbare en 

herbruikbare stalen recipiënten waarin bepaalde gassen worden verkocht (Butaan- en 
propaangas, CO2, argon,…). De flessen blijven eigendom van de gasleverancier. Wie een lege 

gasfles heeft of een gasfles niet meer gebruikt, moet ze terugbrengen naar een verdeler of 
verkooppunt van gasflessen. Lege herbruikbare gasflessen horen niet thuis op het 
recyclagepark of bij de schroothandelaar. Ze moeten op een specifieke wijze behandeld 

worden en mogen daarom niet bij oude metalen of KGA ingezameld worden. 
Niet herbruikbare gasflessen of spuitbussen (houders onder druk) worden hieronder niet 

verstaan. Lege spuitbussen waarvan de inhoud volledig voeding of cosmetica was horen bij 
het PMD-afval. Andere lege niet herbruikbare gasflessen of spuitbussen horen bij het KGA. 
 

Afdeling 2 – Inzameling  
Artikel 56 

§ 1. Alle herbruikbare of hervulbare recipiënten moet de burger terugbrengen naar de 
gasleverancier. Meer info over gasflessen via mijngasfles.be. 
Alle niet herbruikbare of hervulbare gasflessen moeten worden aangeboden op het 

recyclagepark bij het KGA. De parkwachter neemt deze aan en zorgt voor verdere 
afhandeling. 

 
§ 2. Gasflessen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van 
het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling. 

 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  

Artikel 57 
Biedt de gasflessen onbeschadigd aan. Zet de gasfles altijd rechtop en sluit de kraan ook 
indien de gasfles leeg is. 

 
3. Oude en vervallen Geneesmiddelen  

 
Afdeling 1 – Definitie 

Artikel 58 

  
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder oude en vervallen geneesmiddelen 

verstaan: restanten van geneesmiddelen als vermeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 
1964 op de geneesmiddelen, met uitzondering van artikel 1bis van die wet, die 

farmaceutische specialiteiten zijn, en die aan een particulier werden verstrekt en waarvan hij 
zich ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen. Een specialiteit is elk vooraf bereid geneesmiddel 
dat onder een speciale benaming en in een bijzondere verpakking in de handel wordt 

gebracht. 
 

Afdeling 2 – Inzameling  
Artikel 59 
§1. De inzameling gebeurt via de apotheek. 

 
§2. Oude en vervallen geneesmiddelen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en 

de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  

Artikel 60 
§1. Verwijder het papieren verpakkingsafval en de bijsluiters. Deze horen bij het papierafval. 

 
§2. Lege glazen flessen van geneesmiddelen horen bij het verpakkingsglasafval (holglas). 
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§3. Lege doordrukverpakkingen, verbanden, compressen, pleisters, watten doekjes, 

incontinentiemateriaal en luiers, teststrookjes en -stripes, horen bij het huisvuil. 
 

4. Munitie en andere ontplofbare stoffen  
 
Afdeling 1 – Definitie 

Artikel 61 
Voor toepassing van dit afvalreglement wordt onder munitie verstaan: restanten van munitie 

als vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen 
reglement op de springstoffen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2000. 
 

Afdeling 2 – Inzameling  
Artikel 62 

§1.  Deze afvalstoffen mogen niet meegegeven worden met het huisvuil (omwille van zware 
veiligheidsrisico's die deze afvalstoffen met zich meebrengen voor de ophalers/verwerkers). 
Daarnaast is het evenzeer van belang dat dergelijk afval niet wordt achtergelaten als zwerfvuil 

omwille van de risico's voor o.m. spelende kinderen. 
§2.  Munitie wordt niet aanvaard op het recyclagepark en moet worden ingeleverd bij de 

politie. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding  

Artikel 63 
Vuurwerk valt niet onder de definitie van munitie en andere ontplofbare stoffen. Vuurwerk kan 

wel, gescheiden van andere afvalstoffen en bij voorkeur in de originele verpakking om de 
identificatie te vereenvoudigen, aangeboden worden op het recyclagepark bij het KGA waar de 
parkwachter dit zal opbergen. 

 
5. Asbest: ophaling op afroep 

  
De ophaling van asbest op afroep gebeurt op afroep door Limburg.net, onder volgende 
voorwaarden: 

- asbest wordt aangeboden in correct gevulde en dichtgebonden platenzakken of bigbags 
(in container); aan de rand van de openbare weg, op een plaats die bereikbaar is voor de 

ophaalwagen 
- de platenzakken of bigbags bevinden zich steeds aan de voorzijde van het huis, op een 

goed bereikbare plaats voor de ophaalwagen waarbij de voorziene lussen zo gebonden zijn dat 
de platenzak(ken) door de ophaalwagen kan/kunnen getakeld worden. 
- de correct gevulde container(s) moet(en) uiterlijk om 06.00 uur ’s morgens op de 

afgesproken datum op een goed bereikbare plaats voor de ophaalwagen worden aangeboden. 
De liner die met de container geleverd werd, moet correct dichtgebonden zijn. De container 

wordt zodanig geplaatst dat deze eenvoudig door de ophaalwagen getakeld kan worden. 
- indien de container(s) op het openbaar domein moet(en) worden geplaatst, zorgt de 
aanvrager zelf en tijdig voor de nodige vergunningen en signalisatie bij de gemeente/stad van 

zijn/haar woonplaats en draagt eventuele kosten die hiermee gepaard gaan. 
 

Voor de ophaling op afroep moet voorafgaandelijk een online aanvraag worden ingediend via 
de website van Limburg.net, onder voorbehoud van de nog beschikbare capaciteit. In het 
uitzonderlijke geval dat een online aanvraag onmogelijk is, kan de aanvraag telefonisch 

gebeuren. De praktische en betaalvoorwaarden zoals vastgelegd in het tarievenreglement 
‘asbestinzameling aan huis’ van Limburg.net moeten voldaan zijn vooraleer tot ophaling wordt 

overgegaan 
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Hoofdstuk XV - Het recyclagepark  

 
Afdeling 1 - Algemeen 

Artikel 64 
Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het 

oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen. 
Niet elk recyclagepark heeft de mogelijkheden om alle fracties te aanvaarden: meer info op 

www.limburg.net/recyclageparken. 
 
Artikel 65 

Het recyclagepark is gelegen aan de Nijverheidslaan 4032 te Sint-Truiden. 
 

Artikel 66 
§ 1. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor: 
- de inwoners van de gemeente; 

- voor de zelfstandige ondernemers, KMO’s, verenigingen of instellingen die op het 
grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen 

vergelijkbaar zijn overeenkomstig de definitie in artikel 1 van dit afvalreglement 
en ze over een toegangskaart beschikken. 
 

§ 2. Het recyclagepark is geopend op de door de gemeente bepaalde data en openingsuren. 
Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de 

dienst. 
  
§3. Op het recyclagepark gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement zoals 

opgesteld door de gemeente. 
 

 
Afdeling 2 - Gebruik van het recyclagepark  
Artikel 67 

§ 1. Op het recyclagepark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden. De 

afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de 
daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of 

opslagruimte gedeponeerd worden: 
- Papier- en kartonafval 
- Holglas 

- Bouwpuin (gemengd) 
- Bouwpuin (zuiver) 

- Asbest 
- PMD 
- Textiel 

- Metalen 
- Snoeihout 

- Houtafval 
- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) 
- KGA 

- Grofvuil 
- EPS 

- GYPROC/porselein 
- Vlakglas 
- Gemengde kunststoffen andere dan de fractie van PMD 
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- Motorolie 

- Groenafval (grasmaaisel, bloemen, bladeren, …) 
- Frituurolie en –vet 

- Batterijen 
- Eterniet 
- Roofing 

- Autobanden (zonder velgen) 
- … 

- Matrassen 
- Huisvuil (enkel tijdens de zomerperiode bepaald door het college van burgemeester en 
schepenen); 

 
§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark: 

- hervulbare qashouders; 
- ontplofbare stoffen en producten (met uitzondering van vuurwerk); 
- dierlijk mest ; 

- de groente- en fruitfractie van het gft, ongeacht of dit wel dan niet selectief aan huis 
wordt ingezameld; 

- oude en vervallen geneesmiddelen; 
- medisch afval; 
 

Artikel 68 
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de parkwachter. 

  
Artikel 69 
§ 1. Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te 

laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het recyclagepark bevinden, evenals in 
functie van een goede verkeersregeling op het recyclagepark. 

 
§ 2. Kinderen jonger dan 16 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider. 
 

§ 3. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. 
 

Artikel 70 
§ 1.  De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van 

de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 15 
km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers 
en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de parkwachter te volgen. 

 
§ 2. Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container worden gevoegd, mogen deze 

afvalstoffen niet meer van het recyclagepark worden meegenomen, tenzij door de verwerker. 
*Huisvuil en PMD kunnen enkel in de voorgeschreven afvalzak aangeleverd worden op het 
park. 

 
§ 3. Het recyclagepark zamelt enkel verpakt asbestcement in. Het asbest moet verpakt zijn in 

zakken of folie die voorzien en verkocht worden door de stad Sint-Truiden. De verpakking 
moet hanteerbaar zijn en moet luchtdicht en stevig afgesloten zijn. Het verpakkingsmateriaal 
kan tegen vergoeding aangekocht worden op het stadswerkhuis, Sint-Jorisstraat, Poort Sint- 

Truiden 4510 te 3800 Sint-Truiden. 
Het verpakkingsmateriaal moet vooraf aangekocht worden zodat het asbestcement al verpakt 

is wanneer het wordt aangeleverd op het recyclagepark (ter plaatse inpakken is niet 
toegestaan). 
Het is verboden om de asbestmaterialen te breken om ze te kunnen verpakken. Het verpakte 



302 

 

asbestcement moet door de bezoekers zelf omzichtig in de container gedeponeerd worden. 

 
 

Artikel 71 
§ 1. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de 
overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht 

worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. 
 

§ 2. Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval voor de 
toegangspoorten of op het recyclagepark te deponeren of over de omheining op het 
recyclagepark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 

 
Artikel 72 

Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. 
Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, 
gebouwen, beplantingen of uitrusting. 

 
 

Hoofdstuk XVI – Slot- en strafbepalingen  
 
Artikel 73 

  
§ 1. De gemeenteraadsbeslissingen van 25 november 2013, 15 december 2014 en 29 juni 

2021 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen worden opgeheven. 
Vanaf 1 januari 2022 treedt huidig reglement in werking. 

 
§2.  De inbreuken op dit afvalreglement worden gestraft met politiestraffen, voor zover 

wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere straffen 
voorzien. 
 

§ 3. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met dit 
afvalreglement kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke opruiming van de 

in artikel 5, § 1. bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan 
de overtreder bezorgd. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te 

rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert 
de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de 
gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen 

op te ruimen of te laten opruimen. 
 

§ 4.  Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar 
van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met dit afvalreglement de 
onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5, § 1. bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel 

wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar bezorgd. De eigenaar beschikt over een 
termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de 

burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester 
vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van 
de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 

 
§ 5.  Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 7, § 3. bedoelde 

eigenaar de kosten van de verwijdering van de in artikel 5, § 1. bedoelde afvalstoffen 
verhalen op de overtreder. 
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§ 6. Ongeacht artikel 7, § 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 

overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de 
afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze afvalreglement 

of met andere wettelijke bepalingen. 
 
§ 7.  Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 7,§ 2, § 3 en § 

5, kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te 
onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 

 
Artikel 74: 
Dit afvalreglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 

van het decreet Lokaal Bestuur. 
 

Artikel 75: 
Een afschrift van dit afvalreglement zal worden overgemaakt, conform artikel 119 van de 
Nieuwe Gemeentewet aan: 

- de bestendige deputatie 
- aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de 

politierechtbank. 
 
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan: 

- de OVAM; 
- Limburg.net  
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48.Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen49 

 

Hoofdstuk 1 – algemene bepalingen 
 

Afdeling 1 – definities en toepassingsgebied  
Artikel 1  

De definities opgenomen in het Materialendecreet, het VLAREMA en de bijhorende  
uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op dit afvalreglement.  
 

Artikel 2  
Dit afvalreglement is van toepassing op de inzameling en het beheer van alle  

huishoudelijk afval.  
Dit afvalreglement is tevens van toepassing op de inzameling en het beheer van alle  
met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die via een  

gemeentelijke inzameling worden opgehaald, ingezameld of aangeboden.  
 

Afdeling 2 – algemene bepalingen  
Artikel 3  
Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 12 § 1 van het Materialendecreet  

is het verboden huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen  
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen achter te laten, op te slaan, aan te bieden, in te  

zamelen, te storten, te verbranden, te verwerken, te beheren in strijd met de  
bepalingen opgenomen in dit afvalreglement.  
Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 12 §1 van het Materialendecreet  

is het verboden voor de aanbieders van met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare  
bedrijfsafvalstoffen om deze bedrijfsafvalstoffen op een andere manier aan te bieden  

bij de gemeentelijke inzameling in strijd met de bepalingen opgenomen in dit  
afvalreglement.  
 

Artikel 4  
Bij een selectief ingezamelde afvalsoort mogen uitsluitend de afvalstoffen van de  

betreffende afvalsoort meegegeven worden. De sorteerregels worden via diverse  
kanalen aan de aanbieders kenbaar gemaakt (website, afvalkalender,…).  

Het is verboden om volgende afvalstoffen aan te bieden bij de door Limburg.net  
georganiseerde inzameling bestemd voor het selectief inzamelen van afvalstoffen :  
- huisvuil  

- grofvuil  
Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden bij het om het even welke door  

Limburg.net georganiseerde inzameling aan huis, noch op het recyclagepark:  
- gasflessen bestemd voor meermalig gebruik munitie en ontplofbare stoffen  
- krengen van dieren en slachtafval  

- oude en vervallen geneesmiddelen  
- Niet hechtgebonden asbest  

- bedrijfsafvalstoffen, andere dan de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare  
bedrijfsafvalstoffen  
De visuele controle op de aanbieding van afvalstoffen bij de inzameling wordt  

uitgevoerd door het personeel van Limburg.net en door de inzamelaars,  
afvalstoffenhandelaars of –makelaars die zijn aangesteld door Limburg.net en door  

 
49 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 25 januari 2022. 
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de parkwachter op het recyclagepark ingeval van inzameling op het recyclagepark.  

Degene die de visuele controle uitoefent mag de aangeboden afvalstoffen controleren  
en de aanbieders wijzen op foutieve aanbiedingen en de nodige richtlijnen  

verstrekken.  
 
Artikel 5  

Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen op het grondgebied van  
de gemeente, tenzij door de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en – 

makelaars daarvoor aangewezen zijn door Limburg.net of de geregistreerde  
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars hiervoor een toestemming  
hebben gekregen van Limburg.net.  

 
Afdeling 3 – afval van huisdieren  

Artikel 6  
De eigenaars en houders van huisdieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden  
en aanpalende huizen, bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, openbare  

parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke zones  
en de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. Enkel op de voorziene  

locaties mogen de dieren zich ontlasten.  
Indien uitwerpselen terecht komen op de voornoemde plaatsen, is de eigenaar of  
houder van het dier verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in  

een straatvuilcontainer of een speciaal daarvoor voorzien inzamelrecipiënt voor  
dierlijke uitwerpselen of moet de eigenaar of houder er voor zorgen dat deze  

uitwerpselen verwijderd worden en voldoende verpakt en samen met het huisvuil  
meegegeven worden met de gemeentelijke inzameling van huisvuil.  
De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen  

verplichtingen om de openbare weg rein te houden.  
De begeleiders van huisdieren zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de  

uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het verzoek van de  
politie getoond te worden.  
De bepalingen van artikel 7, lid 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing op  

blindengeleide- en assistentiehonden.  
 

Afdeling 4 – reclamedrukwerk en gratis regionale pers  
Artikel 7  

Het is voor bedelers van reclamedrukwerk en gratis regionale pers verboden om  
reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter  
te laten op geparkeerde voertuigen, op het recyclagepark of op andere plaatsen, dan  

de brievenbus, tenzij mits toelating van de gemeente.  
De gemeente en Limburg.net stellen stickers ter beschikking van de inwoners  

waarop wordt aangegeven dat reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers niet  
gewenst zijn. Het is verboden reclamedrukwerk te deponeren in een brievenbus met  
een sticker die aangeeft geen reclamedrukwerk, maar wel gratis regionale pers te  

ontvangen. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te deponeren  
in een brievenbus met een sticker die aangeeft geen reclamedrukwerk en geen gratis  

regionale pers te willen ontvangen.  
Klachten over het niet respecteren van de aangebrachte stickers kunnen worden  
ingediend bij de verantwoordelijke uitgever vermeld op het onterecht gebuste  

reclamedrukwerk.  
 

Afdeling 5 – afval op evenementen  
Artikel 8  
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de  
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organisatoren ervan in samenspraak met de gemeente de nodige acties te  

ondernemen om maximaal afval te voorkomen en afval selectief in te zamelen.  
Het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen is  

verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat  
minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor  
recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor  

eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem  
voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen  

gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.  
 
Afdeling 6 – afval op standplaatsen  

Artikel 9  
De uitbater van een inrichting, ook tijdelijke (bv. markten, kermissen, braderijen,…),  

die voedingsmiddelen of dranken verkoopt of aanbiedt die die buiten de inrichting  
onmiddellijk kunnen worden verbruikt moet op een behoorlijke wijze, voldoende  
duidelijk zichtbare en goed bereikbare selectieve inzamelrecipiënten voorzien en in  

staan voor een correcte verwijdering en verwerking van het afval.  
De afvalstoffen dienen selectief te worden ingezameld in hun respectievelijke  

inzamelrecipiënten. Deze inzamelrecipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk  
leesbaar opschrift dat aangeeft welke afvalstoffen erin gedeponeerd mogen worden.  
De locatie waar de inzamelrecipiënten geplaatst worden en het aantal  

inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen afvalstoffen kunnen door de  
gemeente bepaald worden.  

De uitbater moet de inzamelrecipiënten zelf tijdig ledigen en het inzamelrecipiënt, de  
standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. De  
uitbater ruimt minstens elke openingsdag de standplaats en de omgeving in een  

straal van 25 meter vanaf de grens van de inrichting alle afvalstoffen op die  
afkomstig zijn van de producten die hij verkocht heeft.  

 
Afdeling 7 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen  
Artikel 10  

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen (o.a. het  
veldwetboek, het decreet op de milieuvergunningen en zijn uitvoeringsbesluiten,  

VLAREM, VLAREMA) is het verboden om het even welke afvalstoffen te verbranden,  
zowel in open lucht als in gebouwen.  

 
Artikel 11  
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen (o.a. het  

veldwetboek, het decreet op de milieuvergunningen en zijn uitvoeringsbesluiten,  
VLAREM, VLAREMA) is het verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten.  

Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het  
even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen, terreinen, op een  
wijze of op tijdstippen die niet overeenstemt met deze afvalreglement en andere  

wettelijke bepalingen.  
 

Artikel 12  
Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen die zich voor of nabij de woning bevinden  
op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden  

via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de  
riolering te deponeren.  

 
Artikel 13  
Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen  
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privéterrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente,  

fruit- en tuinafval. Deze composteerruimte van minder dan 10m³, niet zichtbaar van  
op straat, mag geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners.  

 
Hoofdstuk 2 – gemeentelijke inzameling huis-aan-huis, per wijk of  
per straat van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke  

afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen  
 

Afdeling 1 – algemene inzamelregels  
Artikel 14  
Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare  

bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net huis-aan-huis in  
zakken ingezameld in dezelfde vrachtwagen, waarbij de zakken nadien op kleur  

terug worden uitgesorteerd (zogenaamde Optimo-systeem) :  
- huisvuil  
- pmd-afval  

- textiel  
Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare  

bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net selectief huis-aan-huis 
ingezameld:  
- papier- en karton  

Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare  
bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net op afroep  

ingezameld:  
- grofvuil  
- asbest  

Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare  
bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net via abonnement  

ingezameld:  
gft afval in containers  
Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare  

bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van Limburg.net via een  
brengsysteem ingezameld :  

- holglas  
- textiel  

 
Artikel 15  
De ophaling huis-aan-huis wordt voorzien op de voor de ophaalwagens toegankelijke  

straten, wegen en pleinen.  
De afvalstoffen moeten aangeboden worden voor de huis-aan-huis inzameling, de  

inzameling per wijk of per straat in de voorgeschreven inzamelrecipiënten en op een  
wijze zoals bepaald in dit afvalreglement. Afvalstoffen die aangeboden worden op  
een andere wijze dan bepaald in deze verordening worden niet aanvaard.  

De aanbieder plaatst de aangeboden afvalstoffen aan de rand van de openbare weg  
en voor het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is zonder het verkeer  

van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen.  
De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen,  
plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst  

bereikbaar zijn, moeten de voorgeschreven inzamelrecipiënten plaatsen langs het  
dichtsbij zijnde perceel grenzend aan de openbare weg of op de door de Limburg.net  

bepaalde plaats.  
De afvalstoffen moeten goed zichtbaar worden aangeboden.  
De inwoner die een afvalstof aanbiedt, is verantwoordelijk voor het eventueel  
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zwerfvuil dat hiervan afkomstig is en staat zelf in voor het opruimen er van.  

Het is verboden inzamelrecipiënten op het openbaar domein te laten staan. Deze  
worden op de dag van de lediging terug binnengehaald, evenals eventuele  

geweigerde zakken.  
Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of  
gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde  

personeel in uitoefening van hun functie.  
 

Artikel 16  
De dagen en uren waarop de inzameling huis-aan-huis, per wijk, per straat of op  
afroep wordt georganiseerd, worden bepaald door Limburg.net en gepubliceerd via  

de afvalkalender en via de website van de gemeente en Limburg.net.  
De aanbieder mag de afvalstoffen voor de huis-aan-huis inzameling ten vroegste de  

avond voorafgaand aan de dag voor de ophaling en moet ten laatste om 6 uur op de  
dag van de ophaling zijn afvalstoffen buiten plaatsen. Bij uitzonderlijke  
weersomstandigheden (code rood KMI) kunnen door Limburg.net afwijkende  

instructies bekend gemaakt worden via de website en andere kanalen, die door de  
aanbieder in acht moeten genomen worden.  

 
Artikel 17  
De afvalstoffen die worden ingezameld via de Optimo-inzameling worden uitsluitend  

aangeboden in de officiële zakken met het Limburg.net logo, die aangekocht  
worden/verkregen zijn in de daarvoor aangeduide verkooppunten:  

- huisvuilzakken  
- pmd-zakken  
- textielzakken  

De aanbieder gebruikt per afvalstof uitsluitend de daartoe voorziene officiële zak om  
de betreffende afvalstof aan de bieden en sluit deze zorgvuldig op de voorziene  

wijze, zodat de zak gemakkelijk en veilig kan opgenomen worden door de ophalers.  
Hiertoe gelden volgende richtlijnen (niet limitatief):  
- de zakken mogen niet dichtgeplakt worden  

- de zakken mogen geen scheuren, barsten of lekken vertonen  
- al het afval moet geborgen zijn in de zak, er mag dus niets aan de buitenzijde van  

de zak gebonden of bevestigd worden  
- scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen risico inhouden  

voor de veiligheid van de ophaler  
- de zakken met zogenaamde ‘wavetop’sluiting (4 flappen) worden gesloten door  
de 2 tegenover elkaar liggende flappen zijdelings te kruisen en dicht te knopen,  

waarbij de zak niet te vol mag zijn zodat er een voldoende grote handgreep is  
voor de ophalers  

- De zakken met trekbandsluiting moeten correct dichtgeknoopt zijn  
Het is toegestaan om afvalzakken aan te bieden in een open bak, mand of kuip, om  
de afvalzak te beschermen tegen ongedierte, onder volgende voorwaarden:  

- minimale diameter: 55 cm  
- maximale hoogte: 70 cm  

- geen deksel  
- duidelijk zichtbaar vanaf de openbare weg  
- geen inklemming van de afvalzak in het recipiënt  

- de bak, mand of kuip moet na elke ophaling terug binnengehaald worden, er mag  
dus geen blijvende constructie aan de straatzijde gebouwd worden.  

 
Artikel 18 
Indien aan een appartementsgebouw of in een specifiek afgebakende zone, de  
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inzameling van bepaalde afvalstoffen gebeurt via ondergrondse containers of 1.100  

liter containers van Limburg.net, zijn alle bewoners van het appartementsgebouw of  
in de afgebakende zone, verplicht om de betrokken afvalstoffen via deze weg én  

correct gesorteerd aan te bieden.  
 
Afdeling 2 – Specifieke regels per afvalstof  

Artikel 19 – huisvuil  
Het huisvuil wordt minstens tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld door  

Limburg.net via de Optimo-inzameling en dient gescheiden te worden aangeboden in  
een officiële huisvuilzak met het opschrift ‘Limburg.net’. In de huisvuilzak mogen  
enkel afvalstoffen worden gedeponeerd die niet selectief worden ingezameld.  

Het gewicht van de aangeboden zak mag niet groter zijn dan:  
5 kg voor een huisvuilzak van 22 liter  

10 kg voor een huisvuilzak van 44 liter.  
Per ophaalbeurt mogen maximaal 4 huisvuilzakken van 44l of equivalent in  
huisvuilzakken van 22l worden aangeboden.  

 
Artikel 20 – pmd-afval  

Het afval van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (afgekort  
pmd) wordt minstens tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld door Limburg.net via  
de Optimo-inzameling en dient gescheiden te worden aangeboden in een officiële  

pmd-zak met het opschrift ‘Limburg.net’  
Het maximale volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en  

drankkartons die in de zak gedeponeerd worden, bedraagt 8 liter. Het  
verpakkingsafval mag niet verontreinigd zijn en het is verboden om de verpakkingen  
in elkaar te steken of om de verpakking in een zak in de pmd-zak te deponeren.  

Per ophaalbeurt mogen maximum 8 pmd-zakken van 60l aangeboden worden.  
 

Artikel 21 – gft-afval  
Het gft-afval wordt minstens tweewekelijks aan huis opgehaald, langs de openbare  
straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door Limburg.net  

bepaalde dagen.  
Verontreinigd gft-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.  

Het gft-afval dient gescheiden aangeboden te worden in de door Limburg.net in  
bruikleen gegeven groene containers.  

De gft-container wordt aan huis afgeleverd door de gemeente. Deze gft-container  
blijft eigendom van Limburg.neten wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter  
beschikking gesteld voor de duur van de inzameling van het gft-afval.  

De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en  
onderhoud van de gft-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de  

gft-container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van gft-afval.  
In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan  
onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door  

een nieuwe gft-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald  
worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.  

De gft-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In  
geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de gft-container mee te  
nemen naar zijn nieuwe adres.  

Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen  
beschikking hebben over een gft-container kunnen bij via de gemeente bij  

Limburg.neteen gft-container aanvragen.  
De gft-container moet met de handgreep naar de straatzijde geplaatst worden. Al  
het afval moet in de container gedeponeerd zijn en het deksel moet gesloten zijn.  
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Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:  

- 15 kg voor een container van 40 liter  
- 60 kg voor een container van 120 liter  

De algemene regel is dat composteerbare kunststoffen niet zijn toegelaten bij het  
gft-afval. De enige uitzondering hierop zijn de composteerbare zakjes met label ‘OK  
compost’ of TUV label die wel toegelaten zijn de gft-container.  

 
Artikel 22 – textiel  

Textiel wordt minstens tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld door Limburg.net via  
de Optimo-inzameling en dient gescheiden aangeboden te worden in een officiële  
textielafvalzak met opschrift ‘Limburg.net’.  

Per ophaalbeurt mogen maximum 4 textielzakken aangeboden worden. Het gewicht  
per aangeboden zak mag niet groter zijn dan 15 kg.  

Textiel wordt ook ingezameld in textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de  
gemeente. In deze textielcontainers is het niet verplicht om het textiel aan te bieden  
in een officiële textielafvalzak met opschrift ‘Limburg.net’.  

Het aangeboden textielafval mag niet nat, vervuild of totaal versleten zijn.  
 

Artikel 23 – papier en karton  
Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis ingezameld door  
Limburg.net  

Het papier en karton dient aangeboden te worden hetzij in een stevige kartonnen  
doos, hetzij in balen samengebonden met natuurtouw.  

Het volume per aanbieding mag maximaal 1 m³ bedragen en de bundel of doos mag  
maximaal 15 kg wegen.  
 

Artikel 24 – grofvuil  
Het grofvuil wordt minimaal 4 keer per jaar ingezameld door Limburg.net. Het  

grofvuil moet worden aangeboden volgens volgende voorwaarden:  
aan de rand van de openbare weg, op een plaats die bereikbaar is voor de  
ophaalwagen  

indien nodig, stevig samengebonden, zodat het niet kan uiteenvallen  
alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen  

opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen  
het gewicht van een afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet  

groter zijn dan 70 kg, het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn en het  
totaal volume is beperkt tot 2 maal 2m³ per aanbieding  
Is niet toegestaan en wordt geweigerd:  

- Afvalstoffen die in een recipiënt voor huisvuil kunnen aangeboden worden, dozen  
of zakken.  

- Houtafval  
- Recycleerbare afvalsoorten  
Voor de ophaling op afroep moet minimaal 2 dagen voorafgaandelijk aan de ophaling  

een online aanvraag worden ingediend worden met de vermelding van de op te halen  
afvalstoffen. De aanvraag gebeurt via de website van Limburg.net, onder  

voorbehoud van de nog beschikbare capaciteit. In het uitzonderlijke geval dat een  
online aanvraag onmogelijk is, kan de aanvraag telefonisch gebeuren. De praktische  
en betaalvoorwaarden moeten voldaan zijn vooraleer tot ophaling wordt overgegaan.  

 
Artikel 25 – asbest  

De ophaling van asbest op afroep gebeurt op afroep door Limburg.net, onder  
volgende voorwaarden:  
asbest wordt aangeboden in correct gevulde en dichtgebonden platenzakken of  
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bigbags (in container);aan de rand van de openbare weg, op een plaats die  

bereikbaar is voor de ophaalwagen  
de platenzakken of bigbags bevinden zich steeds aan de voorzijde van het huis, op  

een goed bereikbare plaats voor de ophaalwagen waarbij de voorziene lussen zo  
gebonden zijn dat de platenzak(ken) door de ophaalwagen kan/kunnen getakeld  
worden.  

de correct gevulde container(s) moet(en) uiterlijk om 6:00u ’s morgens op de  
afgesproken datum op een goed bereikbare plaats voor de ophaalwagen worden  

aangeboden. De liner die met de container geleverd werd, moet correct  
dichtgebonden zijn. De container wordt zodanig geplaatst dat deze eenvoudig door  
de ophaalwagen getakeld kan worden.  

Indien de container(s) op het openbaar domein moet(en) worden geplaatst, zorgt de  
aanvrager zelf en tijdig voor de nodige vergunningen en signalisatie bij de  

gemeente/stad van zijn/haar woonplaats en draagt eventuele kosten die hiermee  
gepaard gaan.  
Voor de ophaling op afroep moet voorafgaandelijk een online aanvraag worden  

ingediend via de website van Limburg.net, onder voorbehoud van de nog  
beschikbare capaciteit. In het uitzonderlijke geval dat een online aanvraag  

onmogelijk is, kan de aanvraag telefonisch gebeuren. De praktische en  
betaalvoorwaarden zoals vastgelegd in het tarievenreglement ‘asbestinzameling aan  
huis’ van Limburg.net moeten voldaan zijn vooraleer tot ophaling wordt overgegaan.  

 
Artikel 26 – holglas  

Het holglas wordt ingezameld in de glasbollen die verspreid staan opgesteld in de  
gemeente.  
Het holglas dient afhankelijk van de kleur in de daarvoor voorziene glasbollen  

gedeponeerd te worden. Het holglas dient leeg en voldoende gereinigd te zijn en  
ontdaan van deksels en doppen. Het is verboden holglas te deponeren in de  

glasbollen tussen 22.00 uur en 08.00 uur.  
 
Artikel 27 – kringloopgoederen  

Kringloopgoederen worden huis-aan-huis ingezameld op afroep door het door de  
OVAM erkende kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft  

afgesloten. Kringloopgoederen komen in aanmerking voor hergebruik voor hun  
oorspronkelijke doel. Zij dienen in een nette staat te worden aangeboden en mogen  

niet totaal versleten zijn.  
 
Artikel 28 – Het verkleinen van snoeihout  

De gemeentelijke houthakselaar wordt ter beschikking van de bevolking gesteld voor  
het verkleinen van snoeihout mits een voorafgaande aanvraag bij de gemeentelijke  

technische dienst. De aanvraag dient minstens 3 dagen op voorhand te gebeuren. De  
aanvragen worden gerangschikt in volgorde van aanvraag.  
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder snoeihout verstaan: takken  

en kleine stammen met een diameter van minder dan 18 cm. Het snoeihout dient  
ontstaan te zijn door de normale werking van een particuliere huishouding.  

Snoeihout van boomgaarden, plantages of bossen wordt niet verkleind tenzij de  
hoeveelheid beperkt blijft tot maximaal een halve dag verkleinen.  
Per gezin kan slechts tweemaal per jaar een aanvraag ingediend worden.  

Het versnipperd hout wordt enkel op uitdrukkelijk verzoek afgevoerd conform de  
bepalingen van het desbetreffend retributiereglement.  

De hakselaar mag uitsluitend bediend worden door het aangestelde  
gemeentepersoneelslid. Om veiligheidsredenen mag de aanvrager de machine in  
werking niet bedienen. De aanvrager dient zelf het te verkleinen hout aan te geven.  
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Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor schade welke berokkend wordt  

door wegspringende houtsnippers. Het oprijden van private gronden, wegen en  
opritten gebeurt volledig op verantwoordelijkheid van de aanvrager.  

Het te verkleinen snoeihout moet op een goed bereikbare plaats klaar liggen. Deze  
plaats dient veilig te zijn voor het verkeer waarbij de hakselaar zich niet op de  
openbare weg mag bevinden.  

Enkel los snoeihout mag verkleind worden. Het mag niet gebundeld zijn met touwen  
of ijzerdraad. De maximale diameter bedraagt 18 cm. Wortels dienen op voorhand  

verwijderd te zijn van de stammen  
De maximale aan te bieden hoeveelheid snoeihout om te verkleinen moet op een  
halve dag verkleind kunnen worden.  

Bij schade veroorzaakt aan de hakselaar door het gebruik van verkeerd  
hakselmateriaal zullen de kosten verhaald worden op de aanvrager.  

 
Artikel 29 – selectieve inzameling van kerstbomen  
Kerstbomen worden éénmaal per jaar huis-aan-huis opgehaald langs de straten,  

wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van  
burgemeester en schepenen bepaalde dag in de maand januari. Kerstbomen kunnen  

ook worden aangeboden op het containerpark.  
Voor de toepassing van dit afvalreglement wordt onder kerstbomen verstaan: alle  
soorten bomen of delen ervan zoals dennen, sparren e.d. die gebruikt worden als  

kerstboom of kerstversiering, met uitzondering van kunstmatige kerstbomen en  
kerstversiering.  

Kerstbomen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil gft-afval of  
een andere selectieve inzameling, andere dan deze van kerstbomen.  
De kerstbomen moeten los en ontdaan van kerstversiering worden aangeboden. De  

kerstbomen mogen niet groter zijn dan 2,5 meter en moeten zoveel mogelijk  
ontdaan zijn van de aarde rond de wortels. De wortels mogen niet ingepakt zijn in  

plastieken emmers of enig andere niet composteerbare verpakking. Er mogen  
maximaal 3 kerstbomen buitengezet worden.  
Artikel 30 selectieve inzameling bij mindervalide inwoners  

Voor de toepassing van dit afvalreglement worden onder minder mobiele inwoners  
verstaan alle inwoners van de gemeente die niet over een auto in het gezin  

beschikken en die:  
ofwel 70 jaar of ouder zijn en alleen wonen en die een attest van de huisarts kunnen  

voorleggen waaruit blijkt dat ze in de definitieve onmogelijkheid verkeren om de  
woonst zonder hulp van derden te verlaten;  
ofwel 70 jaar of ouder zijn en samenwonen met hun partner of aanverwanten die  

eveneens 70 jaar of ouder zijn en die een attest van de huisarts kunnen voorleggen  
waaruit blijkt dat ze in de definitieve onmogelijkheid verkeren om de woonst zonder  

hulp van derden te verlaten;  
ofwel alleen wonen en een attest van de dienst voor personen met een handicap  
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat ze tot categorie III (minstens 12 punten op de  

schaal van zelfredzaamheid) behoren.  
De inzameling bij minder mobiele inwoners wordt éénmaal per maand huis-aan-huis  

opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht en  
uitsluitend bij de minder mobiele inwoners die hierom schriftelijk een aanvraag  
hebben gedaan bij het gemeentebestuur, op de door het college van burgemeester  

en schepenen bepaalde dagen.  
Bij de inzameling bij minder mobiele inwoners kunnen de volgende soorten afval  

worden aangeboden: glas, textiel, harde plastics, klein gevaarlijk afval, frituurvet en  
–olie, afvalolie en EPS  
De aangeboden afvalfracties dienen goed gesorteerd en verpakt klaargezet te  
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worden op de dag van de ophaling.  

Alle afvalfracties moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen  
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.  

 
Hoofdstuk 3 –Het recyclagepark 
Artikel 31 – algemeen  

Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van  
huishoudelijke  

afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op  
de maximale  
recyclage van deze afvalstoffen.  

Niet elk recyclagepark heeft de mogelijkheden om alle fracties te aanvaarden: meer  
info op www.limburg.net/recyclageparken. 

 
Artikel 32 – toegankelijkheid  
Het recyclagepark is gelegen te Wintboomstraat 100, 3891 Gingelom (Borlo).  

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor:  
- de inwoners van de gemeente;  

- voor de zelfstandige ondernemers, kmo’s, verenigingen of instellingen die op het  
grondgebied van de gemeente gevestigd zijn  
Het recyclagepark is geopend op de door het college van burgemeester en  

schepenen bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het  
recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.  

 
Artikel 33 – werking  
Kinderen jonger dan 16 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider.  

Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark.  
De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur  

van de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de voertuigen is  
beperkt tot 15 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de  
afvalstoffen.  

De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de  
parkwachter te volgen.  

Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container worden gevoegd, mogen deze  
afvalstoffen niet meer van het recyclagepark worden meegenomen, tenzij door de  

verwerker.  
*Huisvuil en pmd kunnen enkel in de voorgeschreven afvalzak aangeleverd worden  
op het park.  

Het recyclagepark zamelt enkel verpakt asbestcement in. Het asbest moet verpakt  
zijn in zakken of folie die voorzien en verkocht worden door Limburg.net. De  

verpakking moet hanteerbaar zijn en moet luchtdicht en stevig afgesloten zijn. Het  
verpakkingsmateriaal kan tegen vergoeding aangekocht worden op het  
recyclagepark. Het verpakkingsmateriaal moet vooraf aangekocht worden zodat het  

asbestcement al verpakt is wanneer het wordt aangeleverd op het recyclagepark (ter  
plaatse inpakken is niet toegestaan). Het is verboden om de asbestmaterialen te  

breken om ze te kunnen verpakken. Het verpakte asbestcement moet door de  
bezoekers zelf omzichtig in de container gedeponeerd worden.  
De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de  

overigeruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter  
verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.  

Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval voor  
detoegangspoorten of op het recyclagepark te deponeren of over de omheining op  
het recyclagepark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met  
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sluikstorten.  

Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te  
maken (uitzondering is de peukenpaal die opgesteld is vlak achter de toegangspoort  

aan binnenzijde park). Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan  
de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting.  
 

Artikel 34 – afvalstoffen  
Op het recyclagepark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde  

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden.  
De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel  
in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene container,  

recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.  
- Papier en kartonafval  

- Holglas  
- Bouwpuin (gemengd)  
- Bouwpuin (zuiver)  

- Asbest  
- Pmd  

- Textiel  
- Metalen  
- Groenafval  

- Houtafval  
- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea)  

- Kga  
- Grofvuil  
- Eps  

- Vlakglas  
- Matrassen  

- Andere  
De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark:  
- Hervulbare qashouders  

- Ontplofbare stoffen en producten (met uitzondering van vuurwerk)  
- Dierlijk mest  

- De groente- en fruitfractie van het gft, ongeacht of dit wel dan niet selectief aan  
huis wordt ingezameld;  

- Oude en vervallen geneesmiddelen  
- Medisch afval  
 

Artikel 35 – toezicht parkwachters  
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de  

parkwachter.  
Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de  
omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het  

recyclagepark bevinden, evenals in functie van een goede verkeersregeling op het  
recyclagepark.  

 
Hoofdstuk 4 – Strafbepalingen 
Artikel 36  

De inbreuken op dit afvalreglement worden gestraft met een gemeentelijke  
administratieve geldboete zoals bedoeld in artikel 119bis van de Gemeentewet, voor  

zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of  
verordeningen niet in andere straffen voorzien.  
Bij het bepalen van de hoogte van de boete wordt rekening gehouden met de ernst  
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van de inbreuk en met eventuele herhaling.  

De inbreuken op dit afvalreglement worden gestraft met politiestraffen, voor zover  
wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere  

straffen voorzien.  
Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd  
met dit afvalreglement kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke  

opruiming van de in artikel 11. bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per  
aangetekend schrijven aan de overtreder bezorgd. De overtreder beschikt over een  

termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van  
de burgemeester. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de  
burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd  

ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen  
of te laten opruimen.  

Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de  
eigenaar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met dit  
afvalreglement de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 11. bedoelde  

afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar  
bezorgd. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen  

vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert  
de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen,  
is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken  

afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.  
Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de eigenaar de kosten van de  

verwijdering van de in artikel 11. bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder.  
De gemeente is gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de  
betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen  

worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze afvalreglement of  
met andere wettelijke bepalingen.  

Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, kan de burgemeester  
gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken  
teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.  

 
Artikel 37  

Alle andere overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening worden  
bestraft met politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale  

verordeningen op dit vlak geen andere straffen voorzien.  
 
Hoofdstuk 5 – slotbepalingen 

Artikel 38  
Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de artikels 286, 287  

en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.  
 
Artikel 39  

Een afschrift van deze verordening wordt conform artikel 119 van de Nieuwe  
Gemeentewet, dadelijk toegezonden aan de Deputatie, aan de griffie van de  

rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal  
eveneens een afschrift worden toegezonden aan Limburg.net en de OVAM. 
 

Artikel 40  
De gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2021 betreffende ‘Afvalreglement  

betreffende het beheer van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen’  
wordt opgeheven. 
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49.Politiereglement betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het 
gebruik van het containerpark50 

 
 

 

Artikel 1: 

Volgende wijzigingen aan het bijzonder politiereglement voor de gemeente Gingelom betreffende het 

ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark worden goedgekeurd: 

 
Artikel 8: 

2. De voorgeschreven recipiënten moeten door de inwoners aangeboden worden aan de rand van de 

openbare weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en 

voetgangers te hinderen. Het is verboden op andere dan op de vastgestelde dagen de recipiënten langs de 

weg te plaatsen. Wanneer één van de ophaaldagen op een feestdag valt, vindt de ophaling plaats op de 

dagen zoals vastgeseld door het college van burgemeester en schepenen en zoals vermeld in de 

afvalkalender. 

 
Artikel 11: 

2. Ten behoeve van preventie van papierafval wordt door de gemeente een zelfklever ter 

beschikking gesteld die op de brievenbus kan worden gekleefd. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis 

regionale pers te bedelen in de brievenbussen die voorzien zijn van deze zelfklever. 

 
Artikel 38: De groene gft-container blijft eigendom van Limburg.net en wordt slechts voor gebruik 

aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de gft-ophaling. 

 

 
AFDELING X: HET VERKLEINEN VAN SNOEIHOUT 

 
HOOFDSTUK I: DEFINITIE 

 
Artikel 46: 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder snoeihout verstaan: takken en kleine stammen 

met een diameter van minder dan 15 cm. Het snoeihout dient ontstaan te zijn door de normale werking 

van een particuliere huishouding. Snoeihout van boomgaarden, plantages of bossen wordt niet verkleind 

tenzij het niet door de aanvrager kan verbrand worden en de hoeveelheid beperkt blijft tot maximaal 

een halve dag verkleinen. 

 
HOOFDSTUK II: VERKLEINEN 

 
Artikel 47: 

1. De gemeentelijke houthakselaar wordt ter beschikking van de bevolking gesteld mits een 

voorafgaande aanvraag bij de gemeentelijke technische dienst. De aanvraag dient minstens 3 dagen op 

voorhand te gebeuren. De aanvragen worden gerangschikt in volgorde van aanvraag. 
2. Per gezin kan slechts tweemaal per jaar een aanvraag ingediend worden. 

3. Het versnipperd hout blijft ter plaatse, tenzij op uitdrukkelijk en voorafgaandelijk verzoek van de 

aanvrager wordt het versnipperd hout afgevoerd conform de bepalingen van het desbetreffend 

retributiereglement. 

De hakselaar mag uitsluitend bediend worden door het aangestelde gemeentepersoneelslid. Om veiligheidsredenen 

 
50 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 21 december 2010. 
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mag de aanvrager de machine in werking niet bedienen. De aanvrager of een helper dient aanwezig te zijn bij het 

hakselen om het te verkleinen hout aan te geven. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor schade 
welke berokkend wordt door wegspringende houtsnippers. Het oprijden van private gronden, wegen en 

opritten gebeurt volledig op verantwoordelijkheid van de aanvrager. 
 

HOOFDSTUK III: WIJZE VAN AANBIEDING 

 
Artikel 48: 

1. Het te verkleinen snoeihout moet op een goed bereikbare plaats klaar liggen. Deze plaats dient veilig te 

zijn voor het verkeer waarbij de hakselaar zich niet op de openbare weg mag bevinden. 

2. Enkel los snoeihout mag verkleind worden. Het mag niet gebundeld zijn met touwen of ijzerdraad. 

De maximale diameter bedraagt 15 cm. Wortels dienen op voorhand verwijderd te zijn van de 

stammen. 

3. Het stapelen van het snoeihout dient zodanig te gebeuren dat het gemakkelijk kan opgenomen worden 

(geen aangedrukte of machinale stapeling van het snoeihout). 

4. De maximale aan te bieden hoeveelheid snoeihout om te verkleinen dient op 1 werkdag van 8u te 

kunnen worden verkleind. 

5. Het oprijden van private gronden, wegen en opritten gebeurt volledig op verantwoordelijkheid van de 

aanvrager. De doorgang van de tractor en de hakselaar dient voldoende breed (2,70 meter) en hoog 

(3,70 meter) te zijn. 

6. Bij schade veroorzaakt aan de hakselaar door het gebruik van verkeerd hakselmateriaal zullen de kosten 

verhaald worden op de aanvrager. 

 

 
Artikel 2: 

Volgende toevoegingen worden goedgekeurd: 

 
AFDELING XIII: SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL 

 
HOOFDSTUK I: DEFINITIE 

 
Artikel 55: 

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textiel verstaan: alle niet 

verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel 

(gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten), lompen, e.d. die ontstaan door de normale werking 

van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden. 

2. Het textiel mag niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil of een selectieve 

inzameling, andere dan deze van het textiel. 

 
HOOFDSTUK II: INZAMELING 

 
Artikel 56: 

1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. 

Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. De 

verspreiding en plaatsing van de textielcontainers in de gemeente wordt vastgesteld door het 

college van burgemeester en schepenen. 

Het textiel wordt eveneens ingezameld op het containerpark. 

Het textiel wordt ingezameld door de Kringwinkel waarmee de gemeente een overeenkomst heeft. 

Het textiel wordt ingezameld aan huis langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 

ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 
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Alleen de organisaties die een toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen, zijn gemachtigd 

textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privéterrein toegankelijk voor het publiek en 

mogen inzamelingen aan huis organiseren. 

 
HOOFDSTUK III: WIJZE VAN AANBIEDING 

 
Artikel 57: 

1. Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij ophaling aan huis in een degelijke en goed 

gesloten plastic zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten 

zijn. 

2. Het achterlaten van textiel al of niet in pakket naast of in de omgeving van de textielcontainers is 

verboden en wordt beschouwd als sluikstorten. 

 
AFDELING XIV: SELECTIEVE INZAMELING VAN HERBRUIKBARE GOEDEREN 

 
HOOFDSTUK I: DEFINITIE 

 
Artikel 58: 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle goederen 

door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden 

die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik zoals meubelen, kleding, 

kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed e.d. 

 
HOOFDSTUK II: INZAMELING 

 
Artikel 59: 

1. Voor de inzameling van herbruikbare goederen kan een beroep gedaan worden op het door OVAM 

erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze gratis inzameling 

kan gebeuren op afroep. Het telefoonnummer van het kringloopcentrum is terug te vinden via de 

gemeentelijke informatie (afvalkalender, website, milieudienst). 

2. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien 

deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum 

geweigerde goederen meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of naar het containerpark 

gebracht worden. 

3. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het restafval, het grofvuil of een 

andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen. 

 
HOOFDSTUK III: WIJZE VAN AANBIEDING 

 
Artikel 60: 

1. De herbruikbare goederen dienen in een nette staat te worden aangeboden en mogen niet totaal 

versleten zijn. 

2. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de 

ophalers van de afvalstoffen. 

 
Artikel 3: 

Naar aanleiding van de toevoeging van de afdeling XIII Selectieve inzameling van textiel en de afdeling 

XIV Selectieve inzameling van herbruikbare goederen wordt de oorspronkelijke afdeling XIII Het 

containerpark met de artikelnummers van artikel 55 tot 64 hernummerd naar afdeling XV Het 

containerpark met de artikelnummers van 61 tot 70. 
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De oorspronkelijke afdeling XIV strafbepaling met artikel 65 wordt hernummerd naar afdeling XVI Strafbepaling 

met artikelnummer 71. 

 
Artikel 4: 

Volgende wijzigingen worden goedgekeurd: 

 
Oorspronkelijk artikel 58 wordt Artikel 64 

1. Op het containerpark mogen minstens de hierna vermelde vooraf maximaal gesorteerde 

huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen aangeboden worden door de inwoners van de 

gemeente. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de daartoe 

voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd 

worden. 

a. papier en karton 

Het papier en karton wordt ingezameld volgens de modaliteiten vastgesteld in afdeling V van deze 

politieverordening. Het papier en karton dient niet gescheiden ingezameld te worden. Kartonnen dozen 

moeten samen geplooid worden alvorens in de container te deponeren 

b. glas 

Het glas wordt ingezameld volgens de modaliteiten vastgesteld in afdeling IV van deze 

politieverordening. 

c. bouw- en sloopafval 

Afbraakmaterialen van particuliere oorsprong, bestaande uit steen- of betonpuin, bakstenen, tegels, betonblokken, 

dakpannen, steengruis met beperkte hoeveelheden zand, met uitzondering van asfalt, asfaltpapier en eterniet. 

Gewapend beton moet apart aangeboden worden. 

d. gemengde kunststoffen 

Plastieken recipiënten en folies, verpakkingsplastiek met uitzondering van harde plastic. Alle niet- 

kunststofonderdelen moeten op voorhand verwijderd worden. De kunststoffen moeten zo zuiver mogelijk 

aangeboden worden. 
e. plastic en metalen verpakkingen en drankkartons, ook PMD-afval genoemd 

Het PMD-afval wordt ingezameld volgens de modaliteiten vastgesteld in afdeling VI van deze 

politieverordening. 

f. textiel en lederwaren 

Het textiel wordt ingezameld volgens de modaliteiten vastgesteld in afdeling XIII van deze 

politieverordening. 

g. oude metalen (metalen gemengd) 

Metalen worden ingezameld volgens de modaliteiten vastgesteld in afdeling IX van deze 

politieverordening. 

h. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur of AEEA 

AEEA ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde 

afvalstoffen en omvat afgedankte apparatuur die werken op elektrische stroom of 

elektromagnetische velden om op zichzelf te kunnen werken bv. koel- en vriestoestellen, 

kookfornuizen, beeldschermen en monitoren (TV’s en computerapparatuur), diverse kleine 

apparaten zoals koffiezet, mixer, e.d. Deze apparaten dienen apart van de metaalafvalstoffen in daartoe 

bestemde recipiënten of stapelplaatsen verzameld te worden. 
i. klein gevaarlijk afval of KGA 

Het klein gevaarlijk afval wordt ingezameld volgens de modaliteiten vastgesteld in afdeling VII van deze 

politieverordening. Bij KGA behoren o.a. ook 

1. frituurolie en –vet: De aanvoer van frituurvet of –olie is beperkt tot maximaal 10 kg per 

aanvoerbeurt. De parkwachter zorgt zelf voor de verwijdering. 

2. motorolie: De aangevoerde motorolie wordt door de parkwachter zelf in de daartoe bestemde 

opslagcontainer gedeponeerd. 
3. batterijen: Lege batterijen moeten in de milieubox aangeboden worden aan de parkwachter. 
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4. houtafval 

Het houtafval wordt ingezameld volgens de modaliteiten vastgesteld in afdeling IX van deze 

politieverordening. 

j. boomstronken en wortels 

De boomstronken en wortels moeten zoveel mogelijk van aarde ontdaan worden. Het mag alleen op 

woensdagnamiddag en op zaterdag aangevoerd worden. 

k. gazonmaaisel en tuinafval 

Het mag alleen op woensdagnamiddag en op zaterdag aangevoerd worden. 

l. verhakselbaar snoeihout 

Takken en kleine stammen met een diameter van minder dan 15 cm. Het mag alleen op 

woensdagnamiddag en op zaterdag aangevoerd worden. 

m. EPS 

Witte EPS of piepschuim moet zuiver en zoveel mogelijk verkleind worden aangeboden. Gekleurd 

piepschuim en EPS-schoteltjes waarin etenswaren verpakt zijn moeten in de huisvuilzak. 
n. roofing en ander teerhoudende producten 

o. asbesthoudend afval 

Afval van bouw- en sloopactiviteiten dat asbest bevat waarvan de vezels stevig vastzitten, zoals eternieten 

buizen en leien, golfplaten, bloembakken, gevelplaten mogen in zijn geheel of in stukken aangevoerd 

worden en worden in de daartoe bestemde container apart verzameld. 
p. rubberen banden 

Rubberbanden, met of zonder velg van personenwagens, aanhangwagens en kruiwagens uitsluitend van 

particulier gebruik. 

q. grofvuil 

Het grofvuil wordt ingezameld volgens de modaliteiten vastgesteld in afdeling III van deze 

politieverordening. 

 
2. Op het containerpark mogen slechts de hierna vermelde vooraf maximaal gesorteerde 

huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen aangeboden worden door de ondernemingen en 

zelfstandigen. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de 

daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte 

gedeponeerd worden. 

papier en karton metalen 

houtafval 

bouw- en sloopafval 

gemengde kuststoffen 

rubberen banden 
EPS 

roofing asbesthoudend afval 

kga (enkel lege verpakkingen van spuitproducten) 

gazonmaaisel en tuinafval 

grofvuil 

 
Artikel 5 

Uittreksel van dit besluit samen met de gecoördineerde versie van het bijzonder politiereglement zal 

toegezonden worden naar: 
- Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt 

- Provincie Limburg, 11de directie t.a.v. Denise Robben, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 

- Politierechtbank, Dokter Willemsstraat 23, 3500 Hasselt 

- Rechtbank van Eerste Aanleg, Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt 

- Lokale Politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden   
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50.Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen51 

 
HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEGRIPPEN VAN DE BELASTING 

 

Artikel 1 — Algemene bepalingen 
 

Met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn van 1 jaar, eindigend op 31 december 2022, wordt in de 
gemeente volgens de bepaling van dit reglement een belasting gevestigd op het inzamelen en verwerken 
van diverse fracties huishoudelijke afvalstoffen. 
 

Dit reglement stelt twee verschillende belastingen vast: 

• Een kohierbelasting die in de gemeente verschuldigd is voor de basisdienst. Deze belasting wordt hierna 
kohierbelasting genoemd. 

 
• Een contantbelasting die in de gemeente verschuldigd is voor de inzameling en verwerking door LIM- 

BURG.NET van de huishoudelijke afvalstoffen aan huis of op de containerparken, waarvan de inzameling 
en verwerking niet begrepen is in de basisdienst. Deze belasting wordt hierna contantbelasting genoemd. 

 

Artikel 2 - bepalingen eigen aan de uniformiteit van de belasting voor het inzamelen en verwerken van 
  huishoudelijke afvalstoffen in het bedieningsgebied 
 
In alle gemeenten in het bedieningsgebied van LIMBURG.NET waar een gelijk reglement als dit reglement is 
goedgekeurd, geldt als beginsel voor de toepassing van dit reglement, dat de inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen ingericht door LIMBURG.NET uniform verloopt en inwisselbaar is voor alle belas- 
tingplichtigen van deze gemeenten. 
Dit houdt in: 

• dat de belastingplichtigen van de gemeente gerechtigd zijn om de basisdienst uit te oefenen in het hele 
bedieningsgebied overeenkomstig het afvalreglement van de andere gemeenten waar de basisdienst 
wordt uitgeoefend en die een gelijkaardig reglement hebben goedgekeurd, met uitzondering van het 
aanleveren van afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark. 

• dat de belastingplichtigen van de andere gemeenten in het bedieningsgebied met een gelijkaardig regle- 
ment gerechtigd zijn om de basisdienst uit te oefenen in de gemeente overeenkomstig het in de gemeente 
geldende afvalreglement, met uitzondering van het aanleveren van afvalstoffen op het gemeentelijk con- 
tainerpark. 

 

Artikel 3 — Definities 
 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
1° huishoudelijke afvalstoffen: de afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, 17° van het decreet van 23 
december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 
 
2° huisvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de 
gelijkgestelde afvalstoffen die ongesorteerd en conform het afvalreglement in de voorgeschreven recipienten 
voor huisvuilophaling worden aangeboden, met uitzondering van de selectief ingezamelde af- valstoffen zoals 
papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, 
plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. 

 
3° LIMBURG.NET: de opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur 
Verwilghensingel nr. 32, ingeschreven in de kruispuntenbank der ondernemingen onder het nummer 
0214.533.712 en waarvan de gemeente aandeelhouder is. 

 
51 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 21 december 2021 en op de gemeenteraad 

van Gingelom op 25 januari 2022 en op de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 16 december 2021. 
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LIMBURG.NET heeft als opdrachthoudende vereniging tot doel de bevoegdheden van de gemeente uit te 
oefenen die betrekking hebben op het afvalbeheer, de afvalverwijdering en afvalverwerking in de gemeente 
met uitsluiting van de bevoegdheid tot het vaststellen van retributies of het uitvaardigen van fiscale en 
politionele maatregelen. LIMBURG.NET treedt in deze bevoegdheden op in plaats van de ge- meente. 
LIMBURG.NET wordt in dit reglement belast met de inning en de invordering van de in dit reglement 
vastgestelde kohierbelasting en contantbelastingen. 
 

4° het bedieningsgebied: het geografische gebied van de gemeentes die hun bevoegdheden inzake afval- 
beheer, afvalverwijdering en afvalverwerking aan LIMBURG.NET hebben overgedragen. 
 
5° afvalreglement: de gemeentelijke politieverordening waarin het beheer en de inzamelwijze van de di- 
verse fracties aan huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente wordt gereglementeerd. 
 
6° gezin: voor de toepassing van dit reglement worden beschouwd als een gezin: 

- hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft in een woongelegenheid 
- hetzij de leefgemeenschap van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebon- 

den, gewoonlijk éénzelfde woongelegenheid betrekken en er samenleven; hetzij de Ieefgemeen- 
schap van meerdere personen die gewoonlijk in eenzelfde collectieve woongelegenheid verblijven en er 
samenleven en waarvan de leden volgens het rijkregister in het bevolkings- of vreemdelingenregis- ter aangeduid 
staan als lid van een gemeenschap (dit zijn de leden van een kloostergemeenschap, militairen die gewoonlijk 
in een kazerne verblijven of bewoners die gewoonlijk verblijven in een ver- zorgingsinstelling voor 
bejaarden of mindervaliden). 
 

Deze collectieve leefgemeenschappen worden voor de toepassing van dit reglement niet als een gezin beschouwd 
wanneer hun afval voor een belangrijk deel bestaat uit ander afval dan huisvuil. 
 

7° onderneming: elke afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de ge- 
meente van enige natuurlijke persoon, rechtspersoon, feitelijke vereniging of inrichting, die als hoofd en/of 
bijkomende activiteit een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent of een commerciele, industriele, Iandbouw- 
of dienstverlenende activiteit uitoefent dan wel een gemeenschapstaak vervult. 
 
8° ophaalpunt: elk gebouw met een huisnummer of een busnummer waar een gezin of een onderneming is 
gevestigd of een bijkomend verblijf heeften waar in opdracht van LIMBURG.NET huishoudelijke afval- stoffen 
huis-aan-huis worden opgehaald voor zover ze worden aangeboden op de in het afvalreglement 
gereglementeerde wijze. 

 
9° basisdienst: het geheel van diensten verleend door LIMBURG.NET waarop de gezinnen gevestigd in de 
gemeente recht hebben in het bedieningsgebied. De basisdienst omvat: 

- voor de huis-aan-huisophaling: 
→van het huisvuil: 

 wanneer het huisvuil aan het ophaalpunt moet worden aangeboden in een daartoe voorge- schreven 
huisvuilcontainer: 

- de huis-aan-huisinzameling op reguliere tijdstippen en in maximaal 12 ophaalbeurten per 
jaar en waar per gezin een jaarlijks quotum huisvuil in inbegrepen, berekend in functie van 

de gezinssamenstelling (toestand 1 januari): 
o 1 persoonsgezin: 60 kg huisvuil 
o 2 persoonsgezin: 120 kg huisvuil 
o 3 persoonsgezin: 150 kg huisvuil 
o 4 persoonsgezin en meer: 180 kg huisvuil 

 

Er kan per gezin maximum 60 kg huisvuil worden overgedragen naar het volgend jaar, op voorwaarde dat 
er minimaal 1 ophaalbeurt van het huisvuil heeft plaats gevonden. 
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 wanneer het huisvuil aan het ophaalpunt moet worden aangeboden in de daartoe voorgeschre- ven plastic 
zak: 

- de huis-aan-huisinzameling op reguliere tijdstippen aan het ophaalpunt van het gezin van 
het huisvuil in plastic zakken en waar per gezin een jaarlijks quotum huisvuil is inbegrepen, 

berekend in functie van de gezinssamenstelling (toestand 1 januari): 
o 1 persoonsgezin: 440 liter, zijnde 2 rollen kleine zakken (of equivalent) 
o 2 persoonsgezin: 880 liter, zijnde 1 rol grote zakken + 2 rollen kleine zakken 

(of equivalent) 
o 3 persoonsgezin: 1100 liter, zijnde 2 rollen grote zakken + 1 rol kleine zakken 

(of equivalent) 
o 4 persoonsgezin en meer: 1320 liter, zijnde 3 rollen grote zakken (of equiva- 

lent) 
- de start van de bedelingsperiode van de plastic zak wordt door Limburg.net via meerdere 

communicatiekanalen ter kennis gebracht aan de gezinnen en de afhaling dient te gebeu- 
ren uiterlijk 31 december van het dienstjaar, rekening houdend met de openingsdata van de 
verdeelpunten. 
 

 wanneer het huisvuil moet worden gedeponeerd in een ondergrondse container van Lim- burg.net: 
• de beschikking per gezin over standaard één pas die toegang geeft tot de ondergrondse 

huisvuil container. De toegangspas is uitgerust met een gegevens-chip, die gebruikt wordt 
voor de registratie van DlFTAR-gegevens vermeld in Artikel 3 — 10°. De gegevens worden 
gelezen bij het openen van de trommel. 

 
• per gezin is een jaarlijks quotum huisvuil inbegrepen om in de ondergrondse container te 

deponeren, berekend in functie van de gezinssamenstelling (toestand 1 januari): 
o voor een 1 persoonsgezin: 440 liter, zijnde 20 openingen van de trommel 
o voor een 2 persoonsgezin: 880 liter, zijnde 40 openingen van de trommel 
o voor een 3 persoonsgezin: 1100 liter, zijnde 50 openingen van de trommel 
o voor een 4 persoonsgezin en meer: 1320 liter, zijnde 60 openingen van de trom- 

mel 
Overdracht van resterende kilo’s naar het jaar nadien kan maar gebeuren indien minimum 1 lediging in het 
dienstjaar is uitgevoerd en is geplafonneerd tot maximum 20 openingen. 
 

 wanneer het huisvuil moet worden gedeponeerd in een gezamenlijke container van Lim- burg.net met 
een gesolidariseerd quotum (van toepassing in een wooncomplex met 8 woon- eenheden of meer): 

o de toegang tot een of meerdere containers waarnaar het jaarlijks quotum huisvuil 
(uitgedrukt in kilogrammen zoals hierboven omschreven) van meerdere gezinnen zijn 
omgezet. 

o het jaarlijks recht van de gezamenlijke container is de som van alle rechten waarop elk 
afzonderlijk gezin recht heeft volgens de gezinstoestand van 1 januari. 

Overdracht van resterende kilo’s is enkel mogelijk als er in het dienstjaar minimum één Iedi- ging heeft 
plaatsgevonden en geplafonneerd op een maximum van 60 kg. 
 

→van het groente, fruit en tuinafval (gft): 
 wanneer het gft aan het ophaalpunt moet worden aangeboden in een daartoe voorgeschreven gft container: 

- de beschikking per gezin over standaard één gft-container. 

→voor de huis-aan-huisophaling van de volgens het afvalreglement te sorteren fracties van huishou- delijke 
afvalstoffen, die gescheiden huis-aan-huis worden ingezameld: 

 de huis-aan-huisinzameling op reguliere tijdstippen aan het ophaalpunt van het gezin van deze afzonderlijke 
fracties huishoudelijke afvalstoffen voor zover ze worden aangeboden in het aan- gepaste recipient en 
ongeacht of er voor het bekomen van dit recipient een contantbelasting 
verschuldigd is. Wanneer het recipient uitgerust is met een gegevens-chip, dan wordt deze ge- bruikt voor het 
verifieren van de jaarlijkse verschuldigde contantbelasting voor het GFT jaar- abonnement vermeld in 
artikel 3 - 10°. De gegevens worden gelezen bij de lediging. 
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- voor het aan huis ophalen op afroep: 
→de op afroep ophaling aan het ophaalpunt van het gezin van herbruikbare goederen, die conform 
het afvalreglement ter ophaling worden aangeboden. Onder herbruikbare goederen wordt ver- staan de 
afgedankte huishoudelijke goederen, maar met uitzondering van enig elektrisch of elektronisch apparaat, die 
op zichzelf geen afvalstof zijn en waarvan de staat voldoende is om ze, eventueel na schoonmaken en een 
kleine herstelling, te hergebruiken voor hetzelfde doel als dat waarvoor ze waren bedoeld. 
 

- voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar de door LIMBURG.NET beheerde inzamelpun- 
ten: 

→voor de straat- of wijkcontainers: 
 het deponeren van de huishoudelijke afvalstoffen ’textiel’ in de daartoe geeigende straat- of wijkcontainers. 

 

- voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar het door de GEMEENTE beheerde container- 
park: 

 de toegang tot het gemeentelijke containerpark. 
 het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark, tot de maximumquota van 

specifieke fracties van huishoudelijke afvalstoffen. 
In de basisdienst conform punt 9° zijn m.b.t. het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op het 
containerpark enkel de fracties begrepen die kunnen aangeboden worden aan € 0,00 of de fracties die onder 
de vastgelegde quota liggen: 
 

Fracties Contantbelasting/m’ 
alle recycleerbare fracties + fracties met aan- 
vaardingsplicht: Papier/karton, glas (vlak + 
hol), pmd kga, aeea, autobanden, gemengde 
kunststoffen .... 

€ 0,00/m' 

asbest € 0,00/m' 

auto- en motorbanden tot maat 17”: 
max. 4 stuks (zonder velgen) 

€ 1,25 /stuk 

recycleerbaar en zuiver bouwpuin vanaf 1m' € 2,50 /m’ 

tuinafval: snoeihout vanaf 1 m' € 2,50 /m' 

afbraakhout vanaf 1 m' € 2,50 /m' 

niet-recycleerbare en gemengde afvalstoffen: 
per ’/z m' of fractie 

€ 4,00 /’/z m' 

roofing: 

- per plaat: 

- per m': 

€ 0,75/per plaat 
€ 75,00/m' 
met een minimum van 2,50 euro per 
aanvoerbeurt 

 
 De pmd-fractie wordt steeds aangeleverd in de voorgeschreven blauwe plastic zak. 

De vermelde basisdiensten omvatten telkens de inzameling en de verwerking van de vermelde huishoudelijke 
afvalstoffen. 
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10° CARDS: de databank waarin LIMBURG.NET per gezin of per onderneming registreert: 
- de relevante identificatiegegevens van het gezin of de onderneming en de referentiepersoon van het 

betrokken gezin of onderneming, zoals vermeld in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
- Indien van toepassing, de relevante DlFTAR-gegevens inzake inzameling en verwerking van huishou- 

delijke afvalstoffen, individueel en gedifferentieerd per afvalstroom, zodat ze afzonderlijk kunnen 
getarifeerd worden. De relevante gegevens zijn onder meer de aard van de aangeboden afvalstof, het 
gewicht ervan en het aantal afvalbewegingen. 

- alle andere geregistreerde gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstof- 
fen die nuttig zijn voor de toepassing van het belastingsreglement. 

- de rekenstaat van het gezin of de onderneming. 
- Indien van toepassing, de identificatiegegevens van de ophaalrecipienten die verbonden zijn aan het 

ophaalpunt van het gezin of de onderneming. 
- Indien van toepassing, de afsluiting van een gft-jaarabonnement voor gechipte gft containers; 
- Indien van toepassing, de verantwoordelijke persoon op wiens naam de gezamenlijke container met 

een gesolidariseerd quotum in een wooncomplex van 8 wooneenheden of meer geregistreerd wordt 
(bv. syndicus). 
 

11° referentiepersoon: de meerderjarige persoon die in de CARDS-databank als referentiepersoon voor het 
gezin of de onderneming wordt vermeld. Als de registratie gebeurt: 

- voor een gezin wordt van rechtswege de persoon die, volgens de opgave van het rijksregister, als 
referentiepersoon van het gezin, vermeld staat in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, 

ook geregistreerd als de referentiepersoon in CARDS. 
- voor een onderneming kan de onderneming de referentiepersoon zijn; zo niet is het een meerderja- 

rige natuurlijke persoon die geacht wordt de onderneming te vertegenwoordigen. 
 

12° rekenstaat: de rekenstaat is de individuele rekening die per gezin of per onderneming in de CARDS- 
databank wordt bijgehouden en waarop afzonderlijk worden ingeschreven: 

- de volgens dit reglement verschuldigde kohierbelasting 
- de volgens dit reglement verschuldigde contantbelastingen, indien van toepassing 

De rekenstaat geeft op elk ogenblik getrouw weer wat de schuld, het voorschot en/of het quotum is van 
het gezin of de onderneming. 

 

Artikel 4 — Bepalingen inzake de CARDS-databank 
 

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening voor de inzameling en verwijdering van de aangeboden 
huishoudelijke afvalstoffen moeten de gezinnen of de ondernemingen op het grondgebied van de gemeente zich 
laten registreren in de LIMBURG.NET CARDS-databank. De registratie kan gebeuren bij de bevoegde 
gemeentedienst. Voor zover de gegevens van het gezin zijn opgenomen in het rijksregister (via het bevol- 
kings- of vreemdelingenregister) is er geen afzonderlijke registratie vereist, maar voert LIMBURG.NET de re- 
gistratie uit op basis van de gegevens in het rijksregister of vreemdelingenregister. 
 

Voor elk gezin of elke onderneming zoals omschreven in dit reglement is een registratie verplicht en is er 
maximaal één registratie mogelijk. 
 

Per gezin of per onderneming in het bedieningsgebied wordt er in de databank een CARDS-formulier aange- 
maakt. Het formulier omvat voor het gezin of de onderneming de vermelding van de referentiepersoon, het 
adres, een bankrekeningnummer, een detail van de diensten waarvan gebruik kan gemaakt worden, een 
rekenstaat, het rijksregisternummer of nummer van het vreemdelingenregister van de referentiepersoon, het 
ondernemingsnummer, het nummer van de E-identiteitskaart en het LIMBURG.NET-kIantennummer. Er 
wordt geregistreerd of het CARDS-formulier wordt aangemaakt voor een gezin of voor een onderneming. 
Indien de referentiepersoon bereid is deze gegevens te verstrekken, vermeldt het formulier ook één tele- 
foonnummer en een e-mailadres van het gezin of de onderneming. 
 

In de CARDS-databank worden tevens geregistreerd: 
- het type en het aantal van de ter beschikking gestelde containers per ophaalpunt; 

- de toegangspas(sen) tot het ondergrondse inzamelsysteem van Limburg.net (indien van toepassing). 

Op basis van het bedrag van de rekenstaat in de CARDS-databank en in functie van de beschikbare diensten 
wordt bepaald of er aan de belastingplichtige betalingsuitnodigingen verstuurd worden en of de belasting- 
pliGcehmtigeeenitnerdaea voorwaarden  verkeert  om dienstverlening inzake  ophaling, inzameling  en verwerkin7g/3v9an huishoudelijke 
afvalstoffen te ontvangen. 
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Wanneer er niet langer beroep wordt gedaan op enige dienst inzake huishoudelijke afvalstoffen en dit ge- 
meld wordt aan LIMBURG.NET sluit LIMBURG.NET de CARDS-registratie voor het gezin of de onderneming. 
LIMBURG.NET vereffent de rekenstaat van het gezin of de onderneming door invordering van de nog open- 
staande schulden aan belastingen of door betaling van het onbestede voorschot op het rekeningnummer van 
de referentiepersoon, indien van toepassing. De aansluiting van de referentiepersoon wordt afgesloten. 
 

Artikel 5 — Het ter beschikking stellen van gft-containers 
 

De containers te gebruiken als recipient voor gft-afval worden ter beschikking gesteld op basis van volgende 
bepalingen: 
1° Het aantal containers wordt vastgesteld naar verhouding van één container van 120 liter per gezin of 
onderneming. 
2° Uitzonderlijk kan een container van 120 liter vervangen worden door een container van 40 liter, op 
verzoek van de referentiepersoon van een gezin dat een pand bewoont waarin door bijzondere om- 
standigheden het gebruik van een container van 120 liter moeilijk of onmogelijk is. 
 

Zelfstandige ondernemers hebben geen recht op een bijkomende container voor het afval uit hun zelfstan- 
dige activiteit. 
 

De containers zijn verbonden aan het ophaalpunt. Ingeval van verhuis moeten de afvalcontainers in goede en 
gereinigde staat in een overdekt lokaal aan het ophaalpunt achtergelaten worden. 
 

Artikel 6 — Het ter beschikking stellen van (gezamenlijke) huisvuilcontainers of toegangspassen voor een 
ondergronds inzamelsysteem van Limburg net. 
 

Op specifieke adressen met meerdere woongelegenheden worden aangepaste inzamelrecipienten voorzien: 
• in samenspraak met Limburg.net kan een ondergronds inzamelsysteem voorzien worden door Lim- 

burg.net. In dit geval ontvangt het gezin standaard 1 toegangspas voor het ondergronds inzamel- 
systeem. Per extra toegangspas die geleverd moet worden aan het gezin wordt € 15,00 aangere- 
kend. 

• aan wooncomplexen vanaf acht wooneenheden wordt, na aanvraag bij Limburg.net, een gezamen- 
lijke container met gesolidariseerd quotum geplaatst. 

 

Indien gewenst kan een hangslot worden voorzien op de container. Hiervoor wordt een bedrag aangerekend 
van € 36,25 per slot. 
 

Een container (met slot) wordt toegekend aan een adres en kan niet worden meegenomen ingeval van ver- 
huis. 

 
HOOFDSTUK 2 - DE KOHIERBELASTING 

Artikel 7 — Algemene beginselen 
 

De verschuldigde kohierbelasting omvat, verrekend per belastingplichtige, alle kosten nodig voor de inzame- ling 
en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen die aangeboden worden in het kader van de basis- dienst, 
voor zover de afvalstoffen worden aangeboden volgens de bepalingen van het afvalreglement. Deze kosten 
worden berekend door LIMBURG.NET. LIMBURG.NET brengt deze kostenberekening ter kennis aan de 
gemeente. 
 

Zonder afbreuk te doen aan onderhavig reglement en de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 be- 
treffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn op 
de in dit reglement vastgestelde kohierbelasting volgende bepalingen nog van toepassing : 

• de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6, 7 en 8, van het Wetboek van de inkomstenbelastin- 
gen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek, voor zover deze 
bepalingen niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

• het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen 
van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48. 
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Artikel 8 — De belastingplichtige 
 

De kohierbelasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar volgens de opgave van 
het rijksregister is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente of dat 
zonder in een register te zijn ingeschreven op 1 januari van het belastingjaar effectief en duurzaam verblijft 
op het grondgebied van de gemeente, daaronder niet begrepen het gezin dat op het grondgebied van de 
gemeente een tweede verblijfplaats heeft. 
De kohierbelasting wordt geheven per gezin en is hoofdelijk verschuldigd door alle meerderjarige leden van 
het gezin. 

 

Artikel 9 — Het bedrag van de kohierbelasting 
 

Het bedrag van de kohierbelasting wordt berekend in functie van het aantal personen die deel uitmaken van het 
gezin op 1 januari: 
 

- € 1 23,85 voor een eenpersoonsgezin 

- € 136,35 voor een tweepersoonsgezin 

- € 142,6 voor een driepersoonsgezin 

- € 148,85 voor een vierpersoonsgezin en meer 
 

Artikel 10 — Vrijstellingen, tegemoetkomingen, verminderingen en/of toelagen 
 

→ Vrijstellingen: 
Volgende categorieën van personen genieten een vrijstelling op de kohierbelasting: 

• Elk persoon/gezin, gedomicilieerd op 1 januari van het dienstjaar, in een: 
o rusthuis/verzorgingsinstellingen voor bejaarden en/of mindervaliden, inclusief serviceflats; 
o kloostergemeenschap; 

• elk éénpersoonsgezin waarbij de persoon komt te overlijden tijdens de eerste zes maanden (tot 
en met 30 juni) van het dienstjaar; 

• elk persoon met een referentieadres; 
• elk persoon die is opgenomen in een wachtregister; 

 

→ Tegemoetkomingen, 
De stad Sint-Truiden voorziet in een ondersteuning onder de vorm van een Shop&The City-cheque ter waarde 
van 25,00 euro aan alleenstaanden en éénoudergezinnen die zijn ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de stad Sint-Truiden op datum van 1 januari van het aanslagjaar; 
 
→ Verminderingen. 
Volgende categorieën van personen/gezinnen genieten een vermindering op de kohierbelasting: 

1. de belasting wordt verminderd met 40,00 euro per jaar, voor: 
de belastingsplichtige en zijn gezin, voor zover de aangeslagene of een lid van zijn gezin op 1 januari van het 
dienstjaar recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming op basis van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 — artikel 
37. Indien meerdere gezinsleden recht hebben op de verhoogde tegemoetkomingen, wordt de 
vermindering slechts 1 keer verrekend. 
o.a. 

* weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen; 
* gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een 

OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat; 
* gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of die het 

rechtrentebijslag behouden of met een inkomensgarantie voor ouderen; 
* gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten (personen met een 

beperking) wordt verleend; 
* gerechtigden die tenminste 50 jaar zijn en sedert één jaar de hoedanigheid van volledig 

werkloze hebben als bedoeld in de werkloosheidsreglementering; 
* rechthebbenden op het omnio-statuut; 

de gezinnen waarvan het gezinshoofd gedurende het voorgaande jaar minstens 6 maanden 

abdegunstigde was van een leefloon; 
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de gezinnen waarvan het gezinshoofd gedurende het voorgaande jaar minstens 6 maanden begunstigde 
was van een steun gelijk aan het leefloon; 
- de gezinnen waarvan het gezinshoofd het voorgaande jaar recht had op een inkomstengarantie voor 
ouderen of een gewaarborgd inkomen vanwege de rijksdienst voor pensioenen; 
de gezinnen waarvan het gezinshoofd zich op 1 januari in een collectieve regeling bevindt (aantonen aan 
de hand van de beslissing van toelaatbaarheid voor de collectieve schuldregeling); 
de gezinnen waarvan het gezinshoofd op 1 januari in budgetbeheer is bij het OCMW. 

2. de belasting wordt verminderd met 55,675 euro voor: 
- elk éénpersoonsgezin waarbij de persoon komt te overlijden vanaf 01 juli van het dienstjaar; 
 
 

Artikel 11 — Sancties bij niet-betaling 
 

Wanneer de kohierbelasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast betref- 
fende de nalatigheidsintresten uit artikel 14 van het wetboek van minnelijke en gedwongen invordering van 
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. 
 

Artikel 12 — Ondeelbaarheid 
 

De kohierbelasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. Met uitzondering van de hieronder uitdruk- 
kelijk voorziene situaties zal het overlijden of het verhuizen uit de gemeente in de loop van het belastingjaar 
geen aanleiding geven tot enige belastingvermindering of -teruggave. 
 

Volgende verhuissituaties worden uitdrukkelijk geregeld: 

• Ingeval van een verhuizing van het gehele gezin binnen het bedieningsgebied, zal er geen nieuwe kohier- 
belasting verschuldigd zijn voor het jaar waarin de verhuizing plaatsvindt. 

Daarbij zal gelden: 
➢ dat wanneer een gezin verhuist uit een gemeente waar het huisvuil voor de huis-aan-huisophaling moet 

worden aangeboden in een daartoe voorgeschreven plastic zak naar een gemeente waar het huisvuil 
moet worden aangeboden in een huisvuilcontainer, de overeenkomstige waarde van de niet afge- 
haalde volledige verpakkingen plastic zakken die bij de GEMEENTE worden ingeruild, zal worden om- 
gezet in een waarde voor de huis-aan-huisophaling van het huisvuil met huisvuilcontainer onder de vorm 
van een quotum uitgedrukt in kilogram. 

➢ dat wanneer een gezin verhuist uit een gemeente waar het huisvuil voor de huis-aan-huisophaling moet 
worden aangeboden in een huisvuilcontainer naar een gemeente waar het huisvuil moet worden aan- 
geboden in de daartoe voorgeschreven plastic zak, de nog niet gebruikte waarde voor de huis-aan- 
huisophaling van het huisvuil met huisvuilcontainer per schijf van 30 kilogram zal worden omgezet in 
een quotum voor de belastingplichtige waarmee hij plastic zakken kan verwerven. 

• Ingeval individuele personen uit een gezin verhuizen, blijft de basisdienst behouden voor het gedeelte van 
het gezin dat op het oorspronkelijk adres gevestigd blijft. 

• De quota op het recyclagepark zijn berekend onafhankelijk van de gezinsgrootte en bijgevolg wordt het 
quotum recyclagepark niet overgedragen ingevolge een gedeeltelijke verhuizing van een gezin. 

 

Indien het gezin op 1 januari woonachtig was op een adres waar de inzameling gebeurde met een gezamen- 
lijke container met gesolidariseerd quotum, kan het individueel verbruik niet meer achterhaald worden en zijn 
de bijzondere verhuissituaties niet van toepassing. 
 

Artikel 13 — De inkohiering en de inning 
 

De kohierbelasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier, dat jaarlijks wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het 
aanslagjaar. Het kohier bevat de vermeldingen uit artikel 4, § 2 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 

De ingekohierde belasting wordt in naam en voor rekening van de gemeente geïnd door LIMBURG.NET, die 
daartoe wordt gemachtigd overeenkomstig artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 
 

Daartoe maakt de gemeentelijke financieel directeur het vastgesteld en uitvoerbaar verklaard kohier over 
aaGneLmIMeeBnUteRrGaa.NdET, die onverwijld instaat voor het opmaken en het versturen van de aanslagbiljetten1a0a/n39de 
belastingplichtigen. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
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Het aanslagbiljet wordt nauwkeurig in overeenstemming met het vastgestelde kohier opgesteld en bevat de 
vermeldingen uit artikel 4, § 3 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 

De kohierbelasting is betaalbaar binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet door Lim- 
burg.net. 
 

Artikel 14 — De mogelijkheid van bezwaar 
 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingtoeslag of een admini- 
stratieve geldboete een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 
 

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd worden ingediend 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzen- 
ding van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn wordt vermeld. 
 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het be- 
zwaar. 
 

Het bezwaar heeft geen schorsende werking voor het verschuldigd zijn van de ingekohierde belasting. 
 

Het college van burgemeester en schepenen, of een gemeentelijk personeelslid dat daartoe bijzonder door het 
college van burgemeester en schepenen is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de in- 
diening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding aan de belastingplichtige en verwittigt onmiddellijk 
LIMBURG.NET via de CARDS-databank. 
 

Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De 
kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de termijn waarbinnen, tegen de 
beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 

Artikel 15 — Aanvangsmoment van het reglement wat de kohierbelasting betreft  

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2022. 

HOOFDSTUK 3 - DE CONTANTBELASTING 
 

AFDELING I - BEGINSELEN 

 

Artikel 16 — Algemene beginselen 
 

In de gemeente is een contantbelasting verschuldigd op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via de 
huis-aan-huisinzameling georganiseerd door LIMBURG.NET, op het aanbieden van afvalstoffen op het 
gemeentelijke containerpark of het aankopen van recipienten om deze huishoudelijke afvalstoffen aan te 
bieden, voor zover het inzamelen van deze afvalstoffen niet begrepen is in de basisdienst. 
 

De toegang tot het gemeentelijk containerpark is enkel mogelijk mits voorleggen van een toegangskaart. 
 

De contantbelasting wordt vastgelegd rekening houdend met het principe ’de vervuiler betaalt’. Het bedrag 
van de belasting wordt vastgesteld rekening houdende met volgende beginselen: 

• De minimum- en maximumbedragen zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 fe- 
bruari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal- 
kringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), bijlage 5.1.4. 

• Er wordt geen contantbelasting geheven op de afvalstromen waarvoor een aanvaardingsplicht bestaat 
zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

• De contantbelasting voor het selectief ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval waarvoor een terugna- 
meplicht bestaat (papier/karton, holglas en pmd wordt vastgesteld rekening houdende met de richtlijnen 
zoals verstrekt door FOST Plus, erkend organisme voor de selectieve inzameling en financiering van het 
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Gheumiseheonutedrealaijkd verpakkingsafval. 

• Voor alle bedragen van de contantbelasting wordt rekening gehouden met de richtlijnen van LIM- 
BURG.NET, die streeft naar een uniforme prijs voor gelijke dienstverlening binnen het bedieningsgebied. 

• De verschuldigde contantbelasting omvat alle kosten nodig voor de inzameling en verwerking van de frac- 
tie aan huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden buiten het kader van de basisdienst en die 
werden omgeslagen naar een relevante hoeveelheidsparameter per fractie. Deze kosten worden bere- 
kend door LIMBURG.NET en weergegeven in een overzicht op te geven aan de gemeente. 

• Het bedrag van de contantbelasting wordt bepaald ervan uitgaande dat de aangeboden afvalstoffen wor- 
den aangeboden conform de bepalingen van het afvalreglement. 

 

Artikel 17 — Afvalstoffen onderworpen aan de contantbelasting 
 

Voor zover de aangeboden fractie huishoudelijke afvalstoffen niet valt onder de toepassing van de basis- 
dienst, is er een contantbelasting verschuldigd door elk gezin of onderneming die in de gemeente één van de 
volgende fracties huishoudelijke afvalstoffen aanbiedt: 

• in te zamelen volgens de haalmethode (huis-aan-huisophaling): 
- huisvuil (voor zover dit niet begrepen is in de basisdienst) en de gemengde fractie van het vergelijk- 

baar bedrijfsafval); 
- pmd 

- gft en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 

• in te zamelen volgens de haalmethode (op afroep): 

- grofvuil; 

• in te zamelen volgens de brengmethode (naar het containerpark): 
- alle recycleerbare fracties + fracties met aanvaardingsplicht: papier/karton, glas (vlak + hol), pmd, 

kga, aeea, autobanden, gemengde kunststoffen, textiel, metalen, ...; 
- snoeihout en gemengd tuinafval, zuiver bouwpuin en afbraakhout; 
- grofvuil, roofing, asbest, motorolie, eterniet; 
- batterijen, frituurolie en -vet, autobanden (zonder velgen); 

 

 
AFDELING II - DE BEDRAGEN VAN DE CONTANTBELASTING 

 

Artikel 18 — De bedragen voor de aan huis inzameling 
 

Voor de inzameling en verwerking van de aan huis opgehaalde huishoudelijk afvalstoffen, die aan het op- 
haalpunt worden aangeboden volgens het afvalreglement in het aangepaste recipient en voor zover ze niet 
vallen onder de basisdienst, is de volgende contantbelasting verschuldigd: 
 

• Contantbelasting: huisvuil en GFT: 
o 1 rol van 10 huisvuilzakken van 44 liter/stuk: € 12,50 /roI 
o 1 rol van 10 huisvuilzakken van 22 liter/stuk: € 6,25 /roI 
o 120 liter container: jaarabonnement van € 40/jaar; 
o 40 liter container: jaarabonnement van € 15/jaar; 

 

Het gft wordt opgehaald door middel van respectievelijk een groene container van 1201 of 401. 
- Indien de gemeente groene containers aanbiedt die voorzien zijn van een gegevenschip, dan zal het 

jaarabonnement gft na betaling van de contantbelasting geactiveerd worden op de gegevenschip. 
De ophaler zal bij iedere ophaling de gegevens op de gegevenschip uitlezen om te verifiëren dat het jaarabonnement 
actief is. Het jaarabonnement wordt geactiveerd op verzoek van het gezin. 

- Indien de gemeente groene containers aanbiedt die niet voorzien zijn van een gegevenschip, dan zal 
het jaarabonnement gft geactiveerd worden zodra een gft sticker voor het lopende jaar gekleefd 

wordt op de deksel van de groene container. 
 

Het gft jaarabonnement is geldig voor één kalenderjaar en dient jaarlijks vernieuwd te worden. Indien 
een gezin met een actief gft jaarabonnement tijdens het lopende jaar verhuist binnen dezelfde gemeente, 
dan kan het gft abonnement verdergezet worden op het nieuwe adres: 

- hetzij door het bekomen van een gratis vervangsticker via de gemeente van aankoop van de initiele 
gft sticker (in geval van ongechipte groene container); 
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- hetzij door het verderzetten van het gft abonnement op het nieuwe adres (in geval van gechipte 
groene container). De verderzetting na verhuis binnen dezelfde gemeente gebeurt automatisch zo- 
Gemee

d
n
r
t
a
er

d
a
e
ad

gegevens doorstromen vanuit het Rijksregister (particuliere gebruikers). 

• 
 

 

    

    

 

   

 

 

 

 

    

 

• 

 

 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

- 

- 

 

enteraad 

 

 



332 

 

De pmd-fractie wordt steeds aangeleverd in de voorgeschreven blauwe plastic zak. 
 

AFDELING III - DE HEFFING 

 

Artikel 21 — De heffing van de contantbelasting 
 

Wanneer het afval wordt aangeboden in een daartoe bestemde zak of met de daartoe bestemde sticker, dan 
is de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop van de afvalzak of de sticker. 
 

Wanneer het afval voor ophaling wordt aangeboden in een gft-container met gft-jaarabonnement dan is de 
contantbelasting verschuldigd op het ogenblik van het ledigen van de container. Het gft-jaarabonnement 
moet jaarlijks vernieuwd worden. 
 

Voor het grofvuil (ophaling op afroep) is de contantbelasting verschuldigd op het ogenblik dat de grofvuil- 
aanvraag via de website wordt geplaatst en betaald (of de overschrijving wordt betaald in de gevallen dat niet 
online kan worden besteld). 
 

Wanneer de afvalstoffen op het containerpark worden aangeleverd zal de parkwachter een schatting maken van 
de aangebrachte hoeveelheid afval en de overeenstemmende contantbelasting berekenen. Het verschul- digde 
bedrag moet ter plaatse betaald worden tegen afgifte van een kwitantie, afgeleverd door de toezicht- 
houdende parkwachter. 
 

De gebruikers verklaren zich, vanaf het moment dat zij het containerpark verlaten, automatisch akkoord met de 
aangerekende contantbelasting. 
 

Artikel 22 — Belastingplichtige 
 

Indien het afval wordt aangeboden voor een gezin dan is de contantbelasting hoofdelijk verschuldigd door de 
referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid van de 
referentiepersoon verblijven. 
 

Indien het afval wordt aangeboden voor een onderneming of vereniging dan is de contantbelasting hoofde- lijk 
verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming zijnde iedere natuurlijke — of rechtspersoon die de 
onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen rechtspersoonlijkheid heeft. 
 

Artikel 23 — Voorschotaanrekening 
 

§1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§2: 

De contantbelasting voor de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden in een daartoe 
bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker, wordt aangerekend bij wijze van voorschotten 
volgens de in dit artikel opgenomen bepalingen. 
De voorschotten worden aangerekend met betalingsuitnodigingen verstuurd aan de in de CARDS-da- 
tabank geregistreerde referentiepersoon. De betalingen van de aangerekende voorschotten worden 
opgenomen in de rekenstaat. 
De contantbelasting verschuldigd voor de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden in een 
daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker, worden op de rekenstaat in mindering 
gebracht op de betaalde voorschotten. 
De toerekening van de voorschotten wegens verschuldigde contantbelasting wordt nauwkeurig bijge- 
houden op de rekenstaat. De kohierbelasting uit HOOFDSTUK 2 wordt nooit op de voorschotten aan- 
gerekend of vermengd met de verschuldigde contantbelastingen. 
De voorschotten worden uitsluitend aangerekend in volgorde van de afname van de dienst. De reken- 
staat vermeldt uitdrukkelijk op welke datum en voor welke dienstverlening de aanrekening gebeurt. De 
eerste betalingsuitnodiging kan verstuurd worden naar aanleiding van de opname van de verant- 
woordelijke (syndicus) van een wooncomplex met gesolidariseerd quotum in de CARDS-databank. 
Voor zover het saldo van de rekenstaat positief is, zullen de betalingsuitnodigingen geen aanleiding 
kunnen geven tot herinneringen aan de betalingsuitnodigingen waarvoor kosten worden aangere- 
kend. Evenmin kunnen zij gedwongen worden ingevorderd. 
 

Voor elk gezin/onderneming/wooncomplex met gesolidariseerd quotum, wordt een voorschot aange- 
rekend op basis van de aantallen en type containers die ter beschikking zijn gesteld: 
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• per gezamenlijke container 1.100 liter / 770 liter: € 180,00; 
• in geval van een ondergronds inzamelsysteem van Limburg.net: € 30,00; 
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§3: Wanneer het beschikbare saldo op de rekenstaat lager is dan een positief bedrag op de rekenstaat, 
drempelbedrag genoemd, wordt een betalingsuitnodiging voor een nieuw voorschot verstuurd. Het 
drempelbedrag wordt als volgt vastgesteld: 

• een container van 1.100 /770 liter: € 40,00; 
• in geval van een ondergronds inzamelsysteem van Limburg.net: € 10,00; 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
§4: 
 

§5: 

Wanneer het gezin, de onderneming of een wooncomplex meerdere containers ter beschikking heeft is 
het drempelbedrag de opstelsom van alle containers die het gezin of de onderneming ter beschikking 
heeft. 
 

Het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging zal gelijk zijn aan het voorschot uit § 2 behalve wan- 
neer het saldo van de rekenstaat negatief is. In dit laatste geval zal het bedrag van de betalingsuitno- 
diging gelijk zijn met het voorschot uit § 2 vermeerderd met het bedrag nodig om het negatief saldo 
aan te zuiveren. 
 

Voor betalingsuitnodigingen van de voorschotten geldt een betalingstermijn van 21 dagen. 
 

Een voor de huis-aan-huisinzameling aangeboden afvalcontainer zal enkel geledigd worden, voor zover het 
op de rekenstaat beschikbare voorschot niet lager is dan onderstaande bedragen: 

• een container van 1.100 liter: € 20,00 
 

 
 
 
 
 
 

 
§6: 

 

§7: 

Het aanrekenen van de dienstverlening op de beschikbare voorschotten verloopt uitsluitend in volg- 
orde van de datum van de afname van de dienst. Onder de datum van afname van de dienst wordt 
begrepen: 

• de datum van ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden in een 
daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker 

• indien op het containerpark automatisch afgerekend wordt, de datum van het bezoek, met ver- 
melding van de aangeboden fracties boven de quota 

 

De afname van de dienst, de aard en de datum ervan worden geregistreerd en vermeld in de reken- 
staat. De rekenstaat vermeldt het bedrag dat voor de dienst werd aangerekend op het voorschot. 
 

Door de betaling van een voorschot verklaart de belastingplichtige zich akkoord met de aanwending 
van de voorschotten conform dit reglement. 

 

Artikel 24 — Overzicht van de stand van de rekenstaat 
 

Op elke nieuwe voorschotbetalingsuitnodiging zal een overzicht gegeven worden voor de periode verstreken 
sinds de laatste betalingsuitnodiging, van de betaalde voorschotten en de bij het bezoek van het container- 
park. En de aangerekende contant belastingen voor de huis-aan-huisinzameling. 
 

Indien de inzameling gebeurt op een adres met een gezamenlijke container met een gesolidariseerd quotum 
worden de betalingsuitnodigingen voor de huis-aan-huis-inzameling gestuurd aan de verantwoordelijke die 
hiervoor in CARDS geregistreerd werd (bv. een syndicus). 
 

De toerekening van de voorschotten wegens verschuldigde contantbelasting wordt nauwkeurig bijgehouden op 
de rekenstaat. 
 

 
AFDELING IV - DIVERSE BEPALINGEN INZAKE DE CONTANTBELASTING 

 

Artikel 25 — Sociale correcties 
 

In volgende gevallen worden extra huisvuilzakken ter beschikking gesteld: 
- 3 grote rollen (44 liter) omwille van medische redenen op vertoon van een doktersattest zonder spe- 

cificatie van medisch probleem. 
- 1 grote rol (44 liter) per kind bij geboorte en voor de gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar. 

- 5 grote rollen (44 liter) voor erkende onthaalmoeders en kinderdagverblijven. 
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Artikel 26 — De verkoop van afvalzakken 
 

De afvalzakken waarvoor een contantbelasting verschuldigd is kunnen aangekocht worden op het gemeen- 
tehuis of op andere door de gemeente en/of door LIMBURG.NET gecommuniceerde plaatsen. 
LIMBURG.NET wordt gemachtigd om een verkoopnet te organiseren voor afvalzakken via de kleinhan- 
delaars. De verplichte verkoopprijs voor de afvalzak is gelijk aan de contantbelasting. 
 

Artikel 27 — Beschadiging of verlies van afvalcontainers 
 

Bij beschadiging door oneigenlijk gebruik of bij verlies van een geleverde container wordt voor de vervanging 
volgende contantbelasting aangerekend: 

• container 120 liter: 

• container 40 liter: 

• gegevenschip: 

• container 1 100 liter: 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 25,00 

€ 235,00 

 

Indien bij beschadiging de gegevenschip kan worden hergebruikt, wordt het bedrag van de container aan- 
gerekend minus het bedrag van de gegevenschip. 
 

Bij beschadiging door oneigenlijk gebruik of bij verlies van de toegangspas voor de ondergrondse container 
wordt een bedrag van € 15 aangerekend voor de verzending van een nieuwe toegangspas. Bij beschadiging door 
normaal gebruik wordt kosteloos een nieuwe pas opgestuurd, nadat de beschadigde pas werd ingele- verd. 
 

Voor het aanleggen van een hangslot op een container wordt een bedrag aangerekend van € 36,25 per slot. 
Een container met slot wordt toegekend aan een adres en kan niet worden meegenomen ingeval van verhuis. De 
verschuldigde bedragen worden in mindering gebracht van de voorschottenrekening. 
 

Indien gedurende een periode van meer dan één jaar geen lediging voor een afvalcontainer geregistreerd 
werd, kan Limburg.net of de gemeente de betrokken afvalcontainer terugvorderen. 
 

Artikel 28 — De inning 
 

De voorschotten op de contantbelasting en de contantbelastingen kunnen in naam en voor rekening van de 
gemeente ge'ind worden door LIMBURG.NET, die daartoe wordt gemachtigd overeenkomstig artikel 26 van het 
decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstof- fen. 
 

De inning van de contantbelasting door LIMBURG.NET verloopt volgens de verdere bepalingen. Artikel 

29 — De mogelijkheid van bezwaar 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aangerekende contantbelasting een bezwaar- 
schrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 
 

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd worden ingediend 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag vanaf de kennisgeving van een 
afrekening van een geheven contantbelasting. 
 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het be- 
zwaar. 
 

Het college van burgemeester en schepenen, of een personeelslid van het gemeentepersoneel dat daartoe 
bijzonder door het college van burgemeester en schepenen is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalender- 
dagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds aan de referentiepersoon of, in 
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds aan Limburg.net. 
 

Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De 
kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de termijn waarbinnen, er tegen de 
beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
deGveemsetiegnintegr,adaed invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 16/39 
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Een afschrift van de beslissing zal meegedeeld worden aan Limburg.net. 

 

Artikel 30 — Omzetting in een kohierbelasting 
 

Wanneer de rekenstaat een negatief saldo aan contantbeIasting(en) vertoont wordt het volledige negatief 
saldo van contantbeIasting(en) op de rekenstaat conform artikel 4, §7 van het decreet van 30 mei 2008 be- 
treffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen om- 
gezet in een kohierbelasting. 
 

Artikel 31 — Het aanvangsmoment van het reglement wat de contantbelasting betreft 
 

De contantbelasting krachtens dit reglement is van toepassing voor het afval dat buiten de basisdienst wordt 
aangeboden vanaf 1 januari 2022. 
 

 
HOOFDSTUK 4 - DE WIJZE WAAROP LIMBURG.NET DE GEREGLEMENTEERDE BELASTINGEN INT 

Artikel 32 — De aanrekening van de belastingen 

Limburg.net is verantwoordelijk en staat in voor: 

• de correcte en tijdige aanrekening aan de belastingplichtigen van de belastingen die in dit reglement wor- 
den vastgesteld; 

• het correct bijhouden van de rekenstaten; 

• de correcte en tijdige aanrekening van de inningskosten waarmee de belastingen krachtens dit reglement 
kunnen worden verhoogd bij niet tijdige betaling van de verschuldigde belastingen. 

 

Behoudens afwijkende bepalingen in de eerdere hoofdstukken, gebeurt de aanrekening van de belastingen 
volgens de bepalingen van dit hoofdstuk: 
1° De belastingen worden aan de belastingplichtige aangerekend door het verzenden van het aanslagbil- jet 
wat de kohierbelasting betreft en het kennisgeven van het betalingsdocument wat de contantbelas- ting betreft 
(indien van toepassing). Het aanslagbiljet van de kohierbelasting en het betalingsdocument van de 
contantbelasting kunnen in een enkele verzending aan de belastingplichtige worden overge- maakt. 
2° De kennisgeving van het betalingsdocument voor een contantbelasting gebeurt in de regel op papier 
onder gesloten omslag verzonden per gewone post op het adres van de belastingplichtige (indien van 
toepassing). De aanrekening van de contantbelasting kan verzonden worden op het e-mailadres van de 
belastingplichtige indien hij zijn e-mailadres opgaf aan de CARDS-databank. De kennisgeving mag ver- vangen 
worden door een overhandiging van het betalingsdocument aan de belastingplichtige. 
 

Artikel 33 — de vermeldingen op de betaaldocumenten 
 

§1: 

 
 
 
 

 
§2: 

AIIe betaaldocumenten bevatten minstens volgende vermeldingen: de verzendingsdatum, de uiterste 
betalingsdatum, het bedrag dat moet worden betaald, de rekening waarop kan worden betaald, de 
referte die bij de betaling moet worden vermeld, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden 
ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het 
bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingschuldige of zijn vertegenwoor- 
diger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
 

AIIe betaaldocumenten m.b.t. de kohierbelasting vermelden op de achterzijde de volgende tekst: 

’Termijn van betaling en indienen van bezwaar’ 
De aangerekende belasting is betaalbaar binnen een termijn van twee maanden na de verzending van dit 
document. Klachten of bezwaren moeten schriftelijk worden meegedeeld aan het college van bur- 
gemeester en schepenen op het adres vermeld op de voorzijde van dit document, met vermelding van 
het kohiernummer en het bedrag van de betwiste belasting. Het schrijven moet verzonden worden binnen 
een termij“n van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van dit 
document. Het bezwaar heeft geen opschortende werking. 
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’Eerste aanmaning’: 
Wanneer een aangerekende belasting niet binnen de vastgestelde termijn van twee maanden is betaald, zal 
Limburg.net per gewone brief de belastingplichtige aan de betaling herinneren. De aangerekende belasting 
moet volledig betaald worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de derde werkdag na de verzending 
van de aanmaning. 

 
 

’Tweede aanmaning’ 
Wanneer de aangerekende belasting niet volledig betaald is binnen de vastgestelde termijn van de eerste 
aanmaning, verstuurt Limburg.net een tweede aanmaning aan de belastingplichtige. De tweede 
aanmaning verleent een betalingstermijn van 3 I dagen aan de belastingplichtige. Indien de belasting n/et 
volledig binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt de belastingplichtige geacht de aangerekende 
belasting n/et te betwisten en zal de belasting met een dwangbevel ingevorderd worden. 
 

§3: De betaaldocumenten m.b.t. de contantbelasting waarmee aan de belastingsplichtige een negatief 
saldo van de rekenstaat wordt meegedeeld, vermelden op de achterzijde volgende tekst: 
 

’Termijn van betaling en indienen van bezwaar’ 
Het op de voorzijde vermelde negatief saldo is betaalbaar binnen een termijn van 2 I dagen na de kennisgeving 
van dit document. Klachten of bezwaren omtrent de aangerekende belastingen moeten schriftelijk worden 
meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen op het adres vermeld op de voorzijde van dit 
document, met vermelding van het nummer van dit document en het bedrag van de betwiste belasting. Het 
schrijven moet verzonden worden binnen een termijn van drie maan- den vanaf de derde werkdag volgend op 
de datum van verzending van dit document. 
 

’Eerste aanmaning’: 
Wanneer een aangerekend negatief saldo niet volledig binnen de vastgestelde termijn van 2 I dagen is betaald, 
zal Limburg.net per gewone brief of per e-mail de belastingplichtige aan de betaling van het negatief saldo 
herinneren. De aangerekende belasting moet volledig betaald worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de 
verzending van de aanmaning . 
 

’Tweede aanmaning”: 
Wanneer een aangerekend negatief saldo n/et volledig betaald is binnen de vastgestelde termijn van de eerste 
aanmaning, verstuurt Limburg.net een tweede aanmaning aan de belastingplichtige. 
De tweede aanmaning verleent een betalingstermijn van 3 I dagen aan de belastingplichtige. Indien het negatief 
saldo n/et volledig binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt de belastingplichtige geacht de 
aangerekende belasting niet te betwisten en zal het negatief saldo met een dwangbevel ingevorderd worden. 
 

Artikel 34 — De herinneringen 
 

§1:  Indien het aanslagbiljet van de kohierbelasting niet tijdig en volledig wordt betaald binnen 2 

maan- den na de verzending of overhandiging van een betalingsdocument, verzendt LIMBURG.NET per 

gewone brief of e-mail een eerste aanmaning voor het nog openstaande bedrag. De eerste aanmaning kent 

een betaaltermijn van 14 dagen toe vanaf de derde werkdag na de verzending van de herinnering. 

Indien na de termijn van de eerste aanmaning het openstaande bedrag niet tijdig en volledig betaald wordt, 
verzendt LIMBURG.NET een tweede aanmaning met een betaaltermijn van 31 dagen. 
 

Bijkomend vermeldt de tweede aanmaning dat in een volgende fase een dwangbevel wordt overgemaakt bij 
deurwaardersexploot indien het openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen voor- melde termijn. 
 

Limburg.net kan te allen tijde beslissen om bijkomende (kosteloze) aanmaningen te sturen. 
 

§2: Indien de contantbelasting niet tijdig en volledig wordt betaald of wanneer de rekenstaat meer dan 21 
opeenvolgende dagen na de verzending of overhandiging van een betalingsdocument een nega- tief saldo 
vertoont, verzendt Limburg.net per gewone brief of per e-mail een eerste aanmaning voor het nog 
openstaande bedrag. De eerste aanmaning kent een nieuwe bijkomende betaaltermijn van 14 dagen toe vanaf 
de derde werkdag na de verzending van de herinnering. 



338  

Indien na de termijn van de eerste aanmaning het openstaande bedrag niet tijdig en volledig wordt betaald, 
verzendt Limburg.net een tweede aanmaning met een bijkomende betaaltermijn van 31 dagen. 
 

Bijkomend vermeldt de tweede aanmaning dat in een volgende fase een dwangbevel wordt overge- maakt bij 
deurwaardersexploot indien het openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen de voor- melde termijn. 
 

Limburg.net kan te allen tijde beslissen om bijkomende (kosteloze) aanmaningen te sturen. 

 
Artikel 35 — De kostenaanrekening dwangbevelen 

De kosten verbonden aan het dwangbevel worden aan de belastingplichtige aangerekend. 
 

De kosten van het dwangbevel worden bepaald volgens opgave van de betekenende gerechtsdeurwaarder. Limburg.net 

kan te allen tijde beslissen om bijkomende (kosteloze) herinneringen te sturen. 

Artikel 36 — De betaling 
 

De betalingen gebeuren op de rekening van LIMBURG.NET onder vermelding van de referte vermeld in het 
betalingsdocument. 
 

Bij afwezigheid van een correcte referte tracht LIMBURG.NET op basis van de identiteit of het bedrag te 
achterhalen op welke belastingschuld de betaling betrekking heeft. 
 

Gedeeltelijke betalingen waarvan redelijkerwijze niet kan worden achterhaald op welke openstaand saldo ze 
betrekking hebben, worden, voor zover van toepassing, eerst toegerekend op de openstaande kosten, 
daarna op een openstaande kohierbelasting, vervolgens op een negatief saldo van de contantbelastingen of 
tarieven, in functie van de ouderdom van de schuld en tenslotte op aangerekende voorschotten (indien van 
toepassing). Een eventuele rest wordt op de rekenstaat geboekt als een voorschot op de contantbelasting/ 
tarieven. 
Betalingen waarvan duidelijk is dat ze betrekking hebben op een niet verschuldigde belasting, worden te- 
ruggestort aan de betaler. 
Betalingen die geboekt werden als voorschot, kunnen worden teruggevorderd. 

Artikel 37 — De aanrekening van intresten 

De intresten over de niet-betaalde kohierbelasting of de intresten over een openstaand negatief saldo van de 
contantbelasting worden aangerekend conform artikel 14 van het wetboek van minnelijke en gedwongen 
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. 
 

Artikel 38 — Uitzondering op de inningsbevoegdheid 
 

§1: Van zodra Limburg.net of door de gemeente of door de belastingplichtige of door diens schuldbe- 
middelaar in kennis wordt gesteld dat de belastingplichtige een collectieve schuldenregeling is toe- gestaan 
teneinde zijn financiele toestand als schuldenaar te herstellen overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 betreffende 
de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen 
onroerende goederen én de belastingplichtige een afbetaling over ver- schillende termijnen wenst van de 
verschuldigde belastingen, toeslagen, kosten en/of nalatigheids- intresten, draagt LIMBURG.NET het 
inningsdossier van de belastingplichtige terug over aan de gemeente die voor de verdere inning zal instaan. 
 

§2: De belastingplichtige die niet voldoet aan de voorwaarden van §1 en die desondanks een afbeta- 
ling over verschillende termijnen wenst van de verschuldigde belastingen, toeslagen, kosten en/of 
nalatigheidsintresten, richt zijn vraag tot de gemeente. Indien de gemeente instemt met de afbetaling in 
verschillende termijnen stelt de gemeente Limburg.net onverwijld in kennis van die beslissing. Limburg.net 
draagt het inningsdossier met onmiddellijke ingang over aan de gemeente die voor de verdere inning zal 
instaan. 
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HOOFDSTUK 5 - 
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51.Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan 
de geautomatiseerde recyclageparken van LIMBURG.NET.52 

 

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN 

 
Voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar de door Limburg.net beheerde 

recyclageparken rekent Limburg.net een rechtstreekse vergoeding (tarief) aan de 
bezoeker van het recyclagepark. 
Een tarief kan enkel aangerekend worden voor de huishoudelijke afvalstoffen die niet 

vallen onder de belaste basisdienst en de contantbelastingen zoals vastgesteld in het 
Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen. 
De tarieven die de bezoeker aan Limburg.net betaalt, zijn een rechtstreekse 
vergoeding ten behoeve van Limburg.net en geen belasting ten behoeve van de 

gemeente. 
Huidig reglement bepaalt ook wie toegang heeft tot de Limburg.net parken, evenals 

de wijze van aanrekening van de toegangsbadge en van de geldende tarieven.  
 
Artikel 1 - Categorieën die toegang hebben  

 
 ▪ Gezinnen  

Elk gezin gedomicilieerd in een gemeente van het bedieningsgebied waar het 
recyclagepark  
door Limburg.net wordt uitgebaat heeft toegang tot elk Limburg.net recyclagepark. 

Elk gezinslid vanaf 16 jaar kan zich aanmelden door gebruik te maken van de 
elektronische identiteitskaart (eID) of van de elektronische vreemdelingenkaart.  

Gezinnen die dit wensen, kunnen een toegangsbadge aanvragen bij Limburg.net voor 
een  
bedrag van € 15,00.  

 
 ▪ Ondernemingen en gelijkgestelden  

Ondernemingen en gelijkgestelde categorieën kunnen een toegangsbadge aanvragen 
bij  
Limburg.net voor een bedrag van € 15,00.  

 
- Onder de categorie ‘ondernemingen’ wordt verstaan: zelfstandigen, kmo’s, scholen,  

verenigingen, ocmw’s, rusthuizen, gemeenschappen en gemeentelijke diensten 
gevestigd in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door 
Limburg.net wordt uitgebaat. 

- Gelijkgestelde categorieën:  

✓ eigenaars van tweede verblijven gelegen in een gemeente van het bedieningsgebied 

waar het recyclagepark door Limburg.net wordt uitgebaat. 

✓ toekomstige inwoners die aan het bouwen/verbouwen zijn in een gemeente met  

een Limburg.net recyclagepark. De geldigheidsduur van de toegangskaart is beperkt 
tot aan de vermoedelijke inschrijvingsdatum in de gemeente. 
 

De ondernemingen en gelijkgestelden hebben geen recht op quota zoals vermeld in 
artikel 5,1°.  

 

 
52 Politiereglement 2003. 
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 ▪ Specifieke regeling voor nabestaanden van overleden alleenstaanden  
− De nabestaanden van overleden alleenstaanden kunnen een gratis toegangsbadge  
aanvragen bij Limburg.net. Deze badge is geldig tot 31/12 van het jaar waarin de 

alleenstaande kwam te overlijden.  
− Na deze periode kan de toegangsbadge verlengd worden met 6 maanden na 

betaling van € 15,00 en valt men onder de categorie ‘gelijkgestelden’ 
 

Artikel 2 - Voorwaarden  
 
 ▪ Aanleveringsvoorwaarden 

De algemene en specifieke voorwaarden van aanlevering van de afvalsoorten zijn 
vastgelegd in het afvalreglement en in het huishoudelijk reglement van Limburg.net 

en dienen door alle categorieën strikt te worden nageleefd. 
De inrichting van of omstandigheden op een recyclagepark kunnen er toe leiden dat 
op permanente of tijdelijke basis niet alle afvalsoorten (kunnen) aanvaard worden. In 

dat geval wordt via de gebruikelijk kanalen gecommuniceerd welke afvalsoorten op 
het betrokken park ingezameld worden en kan de burger met de overige afvalsoorten 

terecht op de andere Limburg.net recyclageparken.  
 
 ▪ Financiële voorwaarden 

Alle categorieën hebben toegang tot elk recyclagepark gelegen in een gemeente van 
het bedieningsgebied waar het recyclagepark door Limburg.net wordt uitgebaat op 

voorwaarde dat het beschikbare bedrag op de rekenstaat gelijk is aan of hoger is dan 
€ 0,00. Het gezin, de onderneming of gelijkgestelde categorie krijgt geen toegang tot 
het recyclagepark indien er een openstaand bedrag verschuldigd is, zoals meegedeeld 

op het ticket, naar aanleiding van een eerder bezoek aan het recyclagepark. 
In afwijking van het voorgaande zal het gezin, de onderneming of gelijkgestelde 

categorie die gebruik maakt van de voorschotregeling, van de toegang tot het park 
verzekerd blijven tijdens de betalingstermijn van de betalingsuitnodiging, tenzij de 
rekenstaat een negatief bedrag van € 50,00 of meer vertoont.  

 
HOOFDSTUK 2 - TARIEVEN OP AANVOER OP GEAUTOMATISEERDE 

RECYCLAGEPARKEN 
Artikel 3 - De engagementen van Limburg.net 
 

Limburg.net is verantwoordelijk en staat in voor: 
• de correcte en tijdige aanrekening aan de bezoekers van de tarieven die in dit 

reglement worden vastgesteld; 
• het correct bijhouden van de rekenstaat; 
• de correcte en tijdige aanrekening van de inningskosten waarmee de tarieven 

krachtens dit reglement kunnen worden verhoogd bij niet tijdige betaling van de 
verschuldigde tarieven. 

Behoudens andersluidende bepalingen in het Reglement betreffende de belasting voor 
het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen, gebeurt de aanrekening 

van de tarieven volgens de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 
AFDELING I - VASTLEGGEN TARIEVEN EN REGISTRATIE 

Artikel 4 - De tarieven 
 

De hieronder vermelde tarieven zijn verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van 
de (inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van onderstaande 
fracties op het recyclagepark. 

Voor bepaalde fracties geldt voor de categorie gezinnen een vrijstelling tot aan een 
bepaald gewicht (quotum). Deze vrijstellingen zijn begrepen in de basisdienst van de 
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kohierbelasting. De vrijgestelde quota gelden per kalenderjaar en zijn niet 
overdraagbaar op het einde van het kalenderjaar. 
De categorie ondernemingen en gelijkgestelden genieten deze quota niet, met 

uitzondering van de fracties waarvoor het 0-tarief geldt. 
 

De pmd-fractie, wordt steeds verplicht aangeleverd in de blauwe pmd-zak. 
1° De tarieven, fracties en quotum:  

Tarief Fracties Quotom (vrijstelling) 

€ 0,00/kg alle recycleerbare fracties 

+ fracties met 
aanvaardingsplicht: 
papier/karton, glas (vlak + 

hol), pmd, kga, aeea, 
autobanden (4 

autobanden per 
gezin/jaar), kunststoffen, 
kaars- en kurkresten, 

metalen, textiel, eps, … 
 

 

€ 0,025/kg zuiver bouwpuin 1000 kg/gezin 

€ 0,05/kg tuinafval tuinafval: 400 kg/gezin 

€ 0,08 /kg asbest, gemengd 
bouwpuin, gipsplaten 

asbest: 600 kg/gezin 
geen quotum voor 

gemengd bouwpuin, 
gipsplaten  

€ 0,11 /kg Houtafval nihil 

€ 0,18 /kg grofvuil, roofing en 

treinbielzen  
(C-hout) 

nihil 

 
2° Tarieven compost en compostrecipiënten: 

Compostvat € 15,00 / stuk 

Compostbak in kunststof € 35,00 / stuk 

Compost in bulk € 0,01 / kg 

Compost 50 L zak € 2,50 / stuk 

 
3° Tarief eps-zakken: € 1,00 / zak. 

Er kunnen maximum 5 eps-zakken per keer worden aangekocht.  
 

4° In de periode van medio juni tot medio september (juiste data worden jaarlijks 
vastgelegd) mag huisvuil in de officiële huisvuilzak worden aangeleverd op het 
recyclagepark.  

Voor het aanleveren op het recyclageparken gelden dezelfde aanvoerregels (maxima)  
als bij de huis-aan-huisinzameling. 

 
5° Asbest wordt steeds verplicht verpakt aangeleverd in een van onderstaande 
verpakkingen die vooraf moeten worden aangekocht op het recyclagepark :  

- buisfolie: € 1/ stuk buisfolie van +/- 2,5 m (geschikt voor het verpakken van 
asbestplaten). Er kunnen maximum 15 stuks per aankoop gekocht worden. 

- mini-bag: € 1/stuk. Er kunnen maximum 15 stuks per aankoop gekocht worden.  
 

Een set beschermingsmateriaal voor 2 personen kan aangekocht worden aan € 
10/stuk.  
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Dit kan enkel aangekocht worden ingeval van aankoop buisfolie of mini-bag en er 
worden 
maximaal 2 sets beschermingsmateriaal per gezin of onderneming/ per jaarverkocht. 

 
6° Afwijkende tarieven voor pilootprojecten of acties: 

Tijdens pilootprojecten of acties (bv. actiemaand ‘compost, taxusinzameling voor een  
goed doel…) beslist door de raad van bestuur van Limburg.net kan tijdelijk een 

afwijkend (lager) tarief gelden. 
Hierover wordt apart gecommuniceerd. 
 

7° Gratis aanleveren van bladafval afkomstig van laanbomen, uitsluitend voor de 
categoriegezinnen : 

In de periode van 1 november tot 31 januari mag het bladafval afkomstig van 
laanbomen gratis worden aangeleverd op het recyclagepark. 
 

Artikel 5 - De registratie van de tarieven 
 

De aanvoer van de afvalfracties wordt geregistreerd en gewogen op een daartoe 
bestemde weegbrug. De bezoeker moet zich registreren aan de ingangszuil alvorens 
het afval te deponeren in de voorziene containers. Een eerste weging met de lading 

afval wordt uitgevoerd (bruto weging). Na het storten van het afval van één bepaalde 
prijscategorie op de daartoe bestemde plaats op het recyclagepark, wordt een tweede 

weging uitgevoerd (tarra weging).  
Het bekomen nettogewicht, met een minimum van 5 kg, wordt bepaald en op basis 
hiervan wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld. 

De weegcyclus wordt herhaald per prijscategorie. Ieder gewicht per prijscategorie 
vanaf 5 kg wordt afgerond volgens de gangbare afrondingsregels. Indien de bezoeker 

de weegcyclus niet herhaalt en verscheidene afvalstromen tegelijkertijd aanbiedt, dan 
geldt het tarief van de duurste afvalfractie voor de totale aanvoer.  
Bij een defect van het gewichtsregistratiesysteem zullen de gewichten van de 

aangeboden fracties op basis van schatting worden bepaald door de parkwachter. 
  

Het is verboden uit het voertuig te stappen tijdens de weging. Het aantal personen in 
het voertuig dient bij bruto en tarra weging steeds hetzelfde te zijn.  
De bezoeker die de afvalstoffen aanvoert, zoals hierboven vastgesteld, is na 

overschrijding van de vastgelegde quota het tarief verschuldigd na de laatste tarra 
weging van zijn aanvoer. 

In geval van de vaststelling van een foutieve registratie en/of de toepassing van een 
verkeerd tarief door de bezoeker, kan de parkwachter manueel een tariefrechtzetting 
doorvoeren.  

 
AFDELING II - INNING VAN DE TARIEVEN 

Artikel 6 - De betaling van de tarieven 
 

§ 1 Voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar de door Limburg.net 
beheerde recyclageparken rekent Limburg.net een tarief aan voor zover de 
huishoudelijke afvalstoffen niet vallen onder de belaste basisdienst of de 

contantbelasting. 
De tarieven zijn verschuldigd bij het verlaten van het recyclagepark of op het moment 

van aankoop van een product vermeld in artikel 4, 2° en verder. Op basis van de 
registraties omschreven in artikel 5 worden de verschuldigde, en in artikel 4 bepaalde 
tarieven voor de aangevoerde fracties berekend. 

Het aldus bekomen tarief wordt afgehouden van de betaalde voorschotten. Indien 
geen voorafbetaling werd gedaan, betaalt de bezoeker bij het verlaten van het park 
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aan de elektronisch betalingsautomaat of, uitzonderlijk, door overschrijving van het 
bedrag op het vermelde rekeningnummer. 
Na de betaling (aan de zuil) ontvangt de bezoeker een ticket dat geldt als officiële 

factuur. 
Bij een storing of buitendienststelling van het automatische weegsysteem, maakt de 

parkwachter een schatting van de aangeleverde gewichten. Hij/zij noteert het 
badgenummer of het eID nummer, tezamen met het verschuldigde bedrag. Na 

herstelling van het defect worden de genoteerde gegevens ingegeven onder het 
identificatiebestand van de desbetreffende bezoeker. 
In geval van een vermoeden van een foutieve registratie en/of de toepassing van een 

verkeerd tarief, kan de bezoeker een rechtzetting aanvragen tot 14 dagen na het 
parkbezoek.  

 
§ 2 De tarieven worden aangerekend inclusief btw. 
AFDELING III - VOORSCHOTTEN 

Artikel 7 - Principe 
 

§ 1 De krachtens dit tarievenreglement verschuldigde tarieven op de Limburg.net 
recyclageparken kunnen in mindering gebracht worden met de betaalde voorschotten. 
Indien het Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 

huishoudelijke afvalstoffen voorziet in een systeem van voorschottenaanrekening voor 
de contantbelasting voor de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden 

in een daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker, kan de 
aanrekening voor de tarieven eveneens gebeuren op de voorschotten betaald op 
grond van dat belastingreglement. 

De voorschotten betaald op grond van dit reglement kunnen anderszins worden 
aangewend tot betaling van de contantbelasting verschuldigd op grond van het 

Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen. 
 

§ 2 De aanrekening van de voorschotten verloopt uitsluitend in volgorde van de datum  
van de afname van de dienst. 

Onder de datum van afname van de dienst wordt enkel begrepen: 
• de datum van het bezoek aan het recyclagebezoek met aangeboden fracties boven 
de quota; 

• de datum van ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden 
worden in een daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker. 

 
§ 3 De afname van de dienst wordt geregistreerd in de rekenstaat. De rekenstaten 
vermelden op welke datum de dienst werd afgenomen en welk voorschot werd 

ingehouden in functie van de betaling van oftewel de contantbelasting oftewel de 
tarieven. 

 
§ 4 Er is geen verplichting tot betaling van een voorschot. 

 
§ 5 Door de betaling van een voorschot verklaart de bezoeker van het recyclagepark  
zich akkoord met de aanwending van de voorschotten conform dit reglement. 

 
Artikel 8 - Voorschotaanrekening 

 
De voorschotten worden aangerekend met betalingsuitnodigingen verstuurd aan de in 
de CARDS-databank geregistreerde referentiepersoon. De betalingen van de 

aangerekende voorschotten worden opgenomen in de rekenstaat. 
De toerekening van voorschotten wegens verschuldigde contantbelastingen / tarieven 
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wordt nauwkeurig bijgehouden op de rekenstaat. 
 
Artikel 9 - Betalingsuitnodiging 

 
§ 1 Elk geregistreerd gezin, onderneming of gelijkgestelde categorie die nog geen 

gebruik maakt van een voorschottenregeling, kan na het eerste betalende bezoek van 
minimaal € 5 aan het recyclagepark worden uitgenodigd tot betaling van een 

voorschot bij wijze van een tarieventegoed op volgende parkbezoeken. 
Het voorschot naar aanleiding van het eerste betalende bezoek bedraagt € 20,00. 
 

§ 2 Bij onmiddellijke overschrijding van het tarieventegoed ten gevolge van een 
volgende bezoek aan het recyclagepark, of bij herhaalde betalende bezoeken aan het 

recyclagepark volgend op het eerste betalende bezoek, kan een verhoogd voorschot 
worden gevraagd ten bedrage van € 50,00 bij wijze van een tarieventegoed. 
 

§ 3 De bezoeker van het recyclagepark heeft steeds de mogelijkheid om een 
betalingsuitnodiging tot een hoger voorschot te vragen. 

 
§ 4 Wanneer het beschikbare saldo op de rekenstaat lager is dan € 5,00, 
drempelbedrag genoemd, wordt aan de referentiepersoon een betalingsuitnodiging 

voor een nieuw voorschot verstuurd. Bij het bereiken van dit drempelbedrag wordt 
een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd ten bedrage van € 20,00. Dit bedrag wordt 

desgevallend verhoogd met het negatief bedrag van de rekenstaat.  
 
§ 5 Voor betalingsuitnodigingen van de voorschotten geldt een betalingstermijn van 

21dagen. 
 

§ 6 Voor zover het saldo van de rekenstaat positief is, zullen de betalingsuitnodigingen  
geen aanleiding kunnen geven tot herinneringen waarvoor kosten worden 
aangerekend.  

Evenmin kunnen zij gedwongen worden ingevorderd. 
 

§ 7 De aanrekeningen van contantbelastingen en tarieven mogen gebeuren op één 
document of met één verzending, doch duidelijk onderscheiden van elkaar. 
Als de aanrekening van een tarief verzonden wordt, dan gebeurt dit in regel op papier 

onder gesloten omslag per gewone post op het adres van de bezoeker. De 
betalingsuitnodiging van de tarieven kan ook verzonden worden op het emailadres van 

de belastingplichtige indien hij zijn emailadres opgaf aan de CARDS databank. 
De aanrekening van een contantbelasting of een tarief kan gebeuren door 
overhandiging van het betalingsdocument aan de bezoeker. 

 
AFDELING IV - DE BETALINGSDOCUMENTEN 

Artikel 10 - Het ticket 
 

§ 1 Bij het verlaten van het recyclagepark ontvangt de bezoeker een ticket dat geldt 
als: 
• bewijs van betaling ingeval van onmiddellijke betaling aan het recyclagepark; 

• bewijs van verschuldigd saldo aan Limburg.net ingeval van niet-onmiddellijke 
betaling aan het recyclagepark; 

• bewijs van voorschotaanrekening in geval de bezoeker een voorschot heeft betaald  
aan Limburg.net. 
 

§ 2 In elk geval bevat het ticket minstens volgende vermeldingen: de datum, de 
uiterste betalingsdatum, het bedrag dat moet betaald worden, de rekening waarop 
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kan worden betaald, de referte die bij de betaling moet worden vermeld. 
 
§ 3 Het ticket m.b.t. de tarieven waarmee aan de bezoeker een verschuldigd saldo 

aan Limburg.net wordt meegedeeld, vermeldt volgende tekst: 
Het negatief bedrag moet in elk geval betaald zijn vooraleer u terug toegang heeft 

tot het recyclagepark. Indien u zich niet eerder terug aanbiedt of indien u met 
betalingsvoorschotten werkt, moet het negatief saldo betaald worden binnen 21 

dagen. Bij niet betaling worden kosten aangerekend. (Zie volledig reglement op 
www.limburg.net en op het recyclagepark). 
 

Artikel 11 - De aanmaning en aangetekende aanmaning 
 

Wanneer de rekenstaat meer dan 21 opeenvolgende dagen na de verzending of 
overhandiging van een ticket een negatief saldo vertoont, verzendt Limburg.net per 
gewone brief (of e-mail) een aanmaning voor het nog openstaande bedrag. De 

aanmaning kent een betaaltermijn van 14 dagen toe vanaf de verzending van de 
aanmaning. 

Indien na termijn van de eerste aanmaning het openstaande bedrag niet tijdig en 
volledig betaald werd, verzendt Limburg.net per aangetekend schrijven een 
aangetekende aanmaning met een betaaltermijn van 31 dagen.  

Bijkomend vermeldt de aangetekende aanmaning dat in een volgende fase tot 
gerechtelijke invordering zal worden overgegaan ingeval het openstaand bedrag niet 

wordt vereffend binnen voormelde termijn. De aangetekende aanmaning vermeldt 
bovendien dat de kosten van de inning ten laste komen van de bezoeker van het park. 
 

Artikel 12 - De kostenaanrekening van de aangetekende aanmaning 
 

• De kosten van de aangetekende aanmaning waaronder de portkosten van de 
zendingen worden aan de bezoeker aangerekend. 
 

Artikel 13 - De betaling 
 

De betalingen gebeuren op de rekening van Limburg.net onder vermelding van de 
referte vermeld in het betalingsdocument. Bij afwezigheid van een correcte referte kan 
Limburg.net op basis van de identiteit of het bedrag trachten te achterhalen op welk 

openstaand saldo van de tarieven de betaling betrekking heeft. 
Gedeeltelijke betalingen waarvan redelijkerwijze niet kan worden achterhaald op welk 

openstaand saldo ze betrekking hebben, worden, voor zover van toepassing, eerst 
toegerekend op een openstaand en negatief saldo van de contantbelastingen en de 
inningskosten, hierna op de inningskosten voor de tarieven, volgens op een 

openstaand saldo van de tarieven en tenslotte op aangerekende voorschotten. Een 
eventuele saldo wordt op de rekenstaat geboekt als een voorschot op de 

contantbelasting / tarieven. 
Betalingen waarvan duidelijk is dat ze betrekking hebben op een niet verschuldigd 

saldo worden teruggestort aan de betaler. 
 
Artikel 14 - De vermeldingen op de betaaldocumenten 

 
§ 1 De betaaldocumenten bevatten minstens volgende vermeldingen: de 

verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de rekening waarop kan worden 
betaald, de referte die bij de betaling moet worden vermeld, het bedrag dat moet 
worden betaald. 

 
§ 2 Als bijlage aan de betalingsdocumenten wordt een beknopte samenvatting van het  
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tarievenreglement toegevoegd. 
 
§ 3 De betaaldocumenten m.b.t. de tarieven, waarmee de bezoeker aan een 

openstaand saldo van de rekenstaat wordt herinnerd, vermelden op de achterzijde 
volgende tekst: 

 
‘Termijn van betaling 

Het openstaand bedrag op de rekenstaat moet in elk geval betaald zijn vooraleer een 
bezoeker terug toegang heeft tot het recyclagepark. Indien een bezoeker zich niet 
eerder terug aanbiedt of indien de bezoeker regelmatig met betalingsvoorschotten 

werkt, moet het negatief saldo betaald worden binnen 21 dagen.  
 

‘Aanmaning’ 
Wanneer een aangerekend negatief saldo niet volledig binnen de vastgestelde termijn 
van 21 dagen is betaald, zal Limburg.net per gewone brief (of e-mail) de bezoeker aan 

de betaling van het negatief saldo herinneren. Voor deze aanmaning worden geen 
administratieve kosten aangerekend. Het verschuldigd saldo moet volledig betaald 

worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de aanmaning 
 
‘Aangetekende aanmaning’ 

Wanneer een aangerekend negatief saldo niet volledig betaald is binnen de 
vastgestelde termijn van de eerste aanmaning, verstuurt LIMBURG.NET een 

aangetekende aanmaning. 
Voor deze aangetekende aanmaning wordt de kostprijs van de aangetekende zending  
aangerekend. De aangetekende aanmaning verleent een betalingstermijn van 31 

dagen aan de bezoeker. Indien het negatief saldo en de kosten niet volledig binnen de 
betalingstermijn na de aangetekende aanmaning worden voldaan, wordt de bezoeker 

geacht de aangerekende tarieven en de inningskosten niet te betwisten en zal 
dienovereenkomstig tot gerechtelijke invordering worden overgegaan. Deze 
inningskosten die hiermee gepaard gaan zijn ten laste van de bezoeker.” 

 
Artikel 15 - De aanrekening van intresten 

 
De intresten over de niet-betaalde tarieven kunnen aangerekend worden vanaf de 
datum van de tweede aanmaning tot de datum van daadwerkelijke betaling. 

 
Artikel 16 - De gedwongen invordering 

 
Bij niet-betaling van de tarieven, de kosten en/of de nalatigheidsintresten worden 
deze gerechtelijk ingevorderd. De invorderingskosten die hiervan het gevolg zijn, zijn 

ten laste van de debiteur. 
 

HOOFDSTUK 3 - SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
Artikel 17 - Inwerkingtreding 

 
Dit reglement treedt in werking vanaf 1/1/2022 
 

Artikel 18 - Opheffing 
 

Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende deze inhoud. 
Beslissing Raad van Bestuur Limburg.net dd. 13/10/2021 
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52.Politiereglement betreffende het laden en lossen in het stadscentrum53 

 
 

Artikel 1: 

In straten en op pleinen in het Stadscentrum begrensd door de volgende straten en vesten en met 

inbegrip van de vermelde wegen waar verkeer toegelaten is: 

Cl. Cartuyvelsstraat (gedeelte van de Hoge Veser tot Nieuwpoort), Nieuwpoort, Tichelrijstraat (tot 

Tichelrij), Tichelrij, Naamsevest en Naamsesteenweg (gedeelte tussen Naamsevest en Tiensevest), 

Tiensevest, Tiensesteenweg (gedeelte tussen Tiensevest en Rijschoolstraat), Rijschoolstraat, 

Stadspark en Hoge Veser, is het verboden langer dan vijf minuten stil te staan indien het doorgaand 

verkeer verhinderd wordt en dit tussen 10 uur en 18 uur en tussen 22 uur en 6 uur. 

 
Artikel 2: 

Overtredingen worden gestraft met politiestraffen. 
  

 
53 Politiereglement 2003. 
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53.Belastingreglement op taxi’s met standplaats op de openbare weg54 
 

 

Artikel 1 

Het belastingreglement op taxi's met standplaats op de openbare weg van 17 december 
2012 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020. 

 

Artikel 2 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 wordt ten laste van de gemachtigde 
exploitanten van een taxidienst met standplaats op de openbare weg, een jaarlijkse 

belasting geheven van 200,00 EUR voor elk in deze exploitatie gebruikt taxivoertuig. 

 

Artikel 3 

De belasting waarvan sprake in art. 1 is onverdeelbaar en verschuldigd voor de hele 
duur van het jaar, welke ook het tijdperk van exploitatie van de dienst is.  

Indien evenwel de exploitatie slechts in de loop van het laatste kwartaal een aanvang 
neemt, is de belasting slechts voor de helft verschuldigd. 

 

Artikel 4 

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van 
burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het 
aanslagjaar. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de financieel 

beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze 
verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldigen. Het aanslagbiljet bevat 

naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste 
betaaldatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het 

adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te 
ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger 
die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. Als 

bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van dit reglement. 

 

Artikel 5 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een 
belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden, 

dat handelt als administratieve overheid.  

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 
op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of 

vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.  

De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal 
daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het 

bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in 
voorkomend geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel 
directeur. 

  

Artikel 6 

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen 

 
54 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 december 2019. 
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terzake, gebeurt zoals bepaald in het decreet van 30 mei 2008 op de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere 
wijzigingen. 

 

Artikel 7 

Deze beslissing wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen. 

 

Artikel 8 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht 
(artikels 326 tot en met 334) Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals 

gewijzigd. 
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54.Belastingreglement op huurauto’s en taxi’s zonder standplaats op 
de openbare weg55 
 

 

Artikel 1 

Het belastingreglement op huurauto's en taxi's zonder standplaats op de openbare weg 
van 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020. 

 

Artikel 2 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 wordt een directe belasting gevestigd op 
huurauto’s en taxi’s zonder standplaats op de openbare weg. 

 

Artikel 3 

Het bedrag van de belasting voor de taxi’s zonder standplaats wordt vastgesteld op 
70,00 EUR per voertuig/per jaar.  

Dit bedrag wordt met de helft verminderd voor de exploitaties die na 30 juni aanvatten 
of eindigen vóór 1 juli van het dienstjaar.  

Het bedrag van de belasting voor het verhuur van voertuigen met bestuurder wordt 
vastgesteld op 250,00 EUR per voertuig per jaar. 

 

Artikel 4 

De belasting is verschuldigd door de exploitant.  

Bij overgave van het bedrijf in de loop van het dienstjaar, is de belasting niet meer 
verschuldigd door de nieuwe exploitant. 

 

Artikel 5 

De belastingplichtige die voor hetzelfde dienstjaar in een andere gemeente een 
gelijkaardige belasting betaalt, kan op verzoek een vermindering bekomen berekend 

pro rata van de kleinste belasting. Deze vermindering wordt toegestaan naar verhouding 
van het bedrag van de belasting vergeleken met de som van de twee belastingen. De 
proportionele vermindering is eveneens toepasselijk ingeval de in een andere gemeente 

betaalde belasting gelijk is aan die welke in de eigen gemeente verschuldigd is. 

 

Artikel 6 

De exploitanten van huurauto’s en van taxidiensten zonder standplaats op de openbare 
weg zijn verplicht bij het stadsbestuur aangifte te doen van het aantal voertuigen dat 
effectief ter beschikking van het publiek wordt gesteld, evenals de juiste plaats waar zij 

stationeren.  

Deze aangifte wordt gedaan binnen de maand na het van kracht worden van deze 
verordening of binnen de drie dagen na het begin van de exploitatie. Elke verandering 
in het aantal voertuigen of in hun stationeerplaats wordt binnen de 14 dagen 

meegedeeld.  

Van deze aangiften wordt ontvangst gemeld. 

 

Artikel 7 

Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.  

 
55 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 december 2019. 
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Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 
betekent het college van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per 
aangetekende brief, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 

elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze 
elementen en het bedrag van de belasting.  

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden 
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het 
dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de 

belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te 
berokkenen. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50% en deze 

verhoging wordt ook ingekohierd 

 

Artikel 8 

Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden aangesteld 
die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te 
verrichten in verband met de toepassing van het belastingreglement.  

De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het 
tegendeel. 

 

Artikel 9 

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen 
terzake, gebeurt zoals bepaald in het decreet van 30 mei 2008 op de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere 
wijzigingen. 

 

Artikel 10 

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van 
burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het 

aanslagjaar.  

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel beheerder die 
onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt 

zonder kosten voor de belastingschuldigen. Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens 
vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betaaldatum, de termijn 
waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 

contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, 
evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst 

gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.  

Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van dit reglement. 

 

Artikel 11 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een 
belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden, 
dat handelt als administratieve overheid.  

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 
op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of 

vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.  

De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal 
daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het 
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bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in 
voorkomend geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel 
directeur. 

 

Artikel 12 

Deze beslissing wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen. 

 

Artikel 13 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht 
(artikels 326 tot en met 334) Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals 

gewijzigd. 
  



354  

 
 
 

 

55.Politieverordening betreffende clubhuizen van motorclubs56 

 

 

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1: 

Definities 

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder: 

1. Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht 

hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en/of risico de inrichting 

wordt uitgebaat. 

2. Uitbatingsvergunning: een vergunning die aan de uitbater het recht verleent op het aangeduide 

adres de inrichting uit te baten. 
3. Motorclub: club voor motorliefhebbers. 

4. Clubhuis: een inrichting waar leden (en sympathisanten) van een motorclub regelmatig 

bijeenkomsten houden en waar al dan niet de symbolen van de club duidelijk worden tentoongesteld 

(foto’s, clubemblemen,…). 

5. Organen van de rechtspersoon: alle personen die enige bevoegdheid hebben tot het nemen van 

beslissingen of het vertegenwoordigen van de rechtspersoon. 

6. Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid, alwaar een verslag 

werd opgesteld door de brandweer overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de 

vestigingsformaliteiten als ondernemer en/of VZW (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. 
10. Moraliteitsonderzoek: 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 

giftstoffen, 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 

uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de 

uitbater. 
11. Financieel onderzoek bestaat uit: 

 
56 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden van 4 juni 2018. 
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• 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 uitbater. Indien de uitbater een 

rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de 

exploitant en/of de vertegenwoordigers. 

Voor het financieel onderzoek kan het advies ingewonnen worden van de financiële 

dienst van de stad, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de 

federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën. 

12. Alle andere inlichtingen die door de bestuurlijke overheid nuttig geacht worden in het kader van 

de dossieraanvraag 

 
Artikel 2: 

Toepassingsgebied 

 
Deze verordening is van toepassing op alle clubhuizen van motorbendes op het grondgebied van stad 

Sint-Truiden. 

HOOFDSTUK II – UITBATINGSVERGUNNING 
 

Artikel 3: 

Algemene verplichting 

§1. Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd andere politieverordeningen en 

reglementen, moet een uitbater van een clubhuis voor het openen van een clubhuis in het bezit zijn 

van een uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester. 

 
§2. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis die een verandering uitmaken ten 

opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de initiële aanvraag 

onmiddellijk te melden aan de burgemeester. 

 
§3. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een nieuwe 

uitbatingsvergunning aangevraagd te worden. 

 
§4. In de volgende gevallen is er alleszins sprake van een wijziging met betrekking tot de uitbater: 

- de overdracht naar een andere (rechts)persoon of vereniging of de uitbreiding met een 

bijkomend persoon; 

- een wijziging van de vennoten, wijziging van rechtsvorm of de overdracht van 

de rechtspersoon naar een andere of de fusie met of overname door een 

andere echtspersoon. 

 
Artikel 4: 

Aanvraag 

§1. Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater minstens 30 dagen voor de 

voorziene openingsdatum/wijziging een aanvraag in. 

Deze aanvraag dient te gebeuren via de Dienst Lokale Economie en aan de hand van het daartoe 

voorziene aanvraagformulier, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, vergezeld van alle nodige 

documenten zoals aangegeven in het aanvraagformulier. 
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De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen. 

 
§2. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd: een kopie 
van de identiteitskaart van hetzij de uitbater-natuurlijke persoon, hetzij de bestuurders van de vereniging 
als uitbater, hetzij de organen van de rechtspersoon als uitbater; 

• een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de uitbater; 

• het telefoonnummer en e-mailadres waarop de uitbater te bereiken is; 

• de naam van de motorclub; 

• het juiste adres, telefoonnummer en 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 of VZW; 

• een bewijs van goed gedrag en zeden van de uitbater, van de organen en/of 

vertegenwoordigers van de uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de uitbater 

(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); 

• verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 

 
§3. Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie en eventueel 

aan andere diensten. 

De politie adviseert aan de burgemeester om: 

• ofwel de vergunning af te leveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling 

betreffende o.a. het brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig 

onderzoek, het onderzoek naar de milieuwetgeving en het onderzoek naar de 

vestigingsmodaliteiten zoals beschikbaar in het dossier; 

• ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren; 

• ofwel de vergunning te weigeren. 

 
§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(nen); 

• in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen 

middelen van de uitbater: 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 financieel onderzoek zullen uitgevoerd worden zoals beschreven in 

artikel 1.8° en artikel 1.9°. 

 
§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 af te leveren, dan wel deze te weigeren. 
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Artikel 5: 

 
Voorwaarden 

Onverminderd de hogere wetgeving en andere politieverordeningen en reglementen die ook hier 

van toepassing zijn, kan de vergunning 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 deze voorwaarden geldt gedurende de ganse duur van 

de exploitatie. 

 
Artikel 6: 

Beslissing 

§1. Indien voldaan is aan alle voorwaarden en er geen redenen van openbare orde zijn tot 

weigering, zal de burgemeester overgaan tot het afleveren van de uitbatingsvergunning op 

basis van de ingediende aanvraag. In het andere geval zal de burgemeester deze weigeren af 

te leveren. 

 
§2. De burgemeester kan beslissen om in de vergunning bijzondere voorwaarden op te 

nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van het 

clubhuis. 

Bijzondere voorwaarden kunnen onder meer zijn: de verplichte installatie van één of meerdere 

bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, het instellen van een toegangscontrole op basis 

van een lidkaart en voldoende parkeergelegenheid. 

 
§3. De beslissing van de burgemeester zal overgemaakt worden aan de aanvrager. 

 
Artikel 7: 

Geldigheid van de vergunning 

§1. De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum zoals vermeld in de vergunning zelf 

 
§2. Tenzij er redenen zijn waardoor de vergunning vervalt, blijft de vergunning geldig voor de duur 

vermeld in de vergunning zelf. 

 
§3. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 

vestigingseenheid. De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater 

of naar een andere vestigingseenheid. 

 
§4. De vergunning vervalt van rechtswege: 

• op het moment dat de uitbating 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 uitbater of van de betrokken vestiging uit de 

kruispuntbank voor ondernemingen en VZW’s; 

• in geval van wijziging met betrekking tot de uitbater zoals vermeld in artikel 3; 
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• in geval van een administratieve sluiting. 

HOOFDSTUK III – VERPLICHTINGEN TIJDENS DE UITBATING 
 

Artikel 8: 

Algemene verplichtingen 

§1. Alle voorwaarden en verplichtingen opgenomen in deze politieverordening en in de vergunning 

zelf moeten steeds nageleefd worden. 

 
§2. De uitbatingsvergunning, attesten en het brandweerverslag dienen steeds aanwezig te zijn in 

de inrichting en moeten steeds op het eerste verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar 

ter inzage worden voorgelegd. 

 
§3. Evenementen dienen aangemeld te worden conform de betreffende regelgeving. 

 
Artikel 9: 

Wijzigingen melden 

§1. Iedere wijziging in het kader van de uitbating van het clubhuis dient onmiddellijk, via de 

Dienst Lokale Economie van de stad Sint-Truiden, meegedeeld te worden aan de burgemeester. 

Zo ook de wijziging in de organen van de rechtspersoon als uitbater. 

 
§2. Afhankelijk van de gemelde wijzigingen zullen de nodige onderzoeken uitgevoerd worden. 

 
Artikel 10: 

Camerabewaking 

Indien camerabewaking opgelegd is in de uitbatingsvergunning, moet de uitbater 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 regelgeving inzake camerabewaking is integraal van toepassing. 

HOOFDSTUK IV – HANDHAVING 
 

Artikel 11: 

Administratieve sancties 

 
Tenzij een wet, besluit, decreet of provinciaal reglement of verordening andere strafbepalingen 

bevat voor dezelfde overtreding, worden de inbreuken op deze politieverordening gesanctioneerd 

met een van de volgende gemeentelijke administratieve sancties overeenkomstig de wet van 24 juni 

2013 betreffende de administratieve sancties en uitvoeringsbesluiten en met toepassing van het 

reglement op de gemeentelijke administratieve sancties: 

- een administratieve geldboete die het bedrag van het wettelijk maximum niet mag 

overschrijden; 
- een administratieve schorsing of intrekking van de door de stad afgeleverde vergunning; 

- een sluiting van de inrichting. 

 
HOOFDSTUK V – OVERIGE BEPALINGEN 

 
Artikel 12: 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op….. 

 
Artikel 13: 
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Bekendmaking 

§1. Deze verordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van 

het gemeentedecreet. 

 

§2. Afschrift van deze verordening zal, conform artikel 42 gemeentedecreet, worden verzonden aan de 

bestendige deputatie van de provincie, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de 

politierechtbank. 
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56.Politiereglement betreffende de verkeersregeling, leurhandel en collecten, 
reinheid van de openbare weg ter gelegenheid van voetbalwedstrijden of andere 
organisaties in het stedelijk stadion Staaien – gewestwegen57 

 
 

 

Artikel 1: 

Op de gewestwegen in de omgeving van het stedelijk sportstadion Staaien geldt, bij manifestaties 

waarvan de verwachte volkstoeloop dit vereist, vanaf twee uur voor de sport- of andere 

manifestaties tot één uur na deze manifestatie, volgende verkeersregeling: 
Verbod van autoverkeer in volgende straten: 

• Op de Tiensesteenweg vanaf het kruispunt met de Ziekerenweg in de richting van het stadion tot 

aan de verkeersgeleider ter hoogte van de aansluiting Tiensesteenweg/Staaienlaan met 

uitzondering voor de plaatselijke bediening. Vanaf de verkeersgeleider ter hoogte van de 

aansluiting Tiensesteenweg/Staaienlaan wordt alle autoverkeer verboden in de richting van het 

stadion. 

• Op de Tiensesteenweg vanaf het kruispunt met de Zoutleeuwsesteenweg en de gewestweg (N3 - 

rotonde) in de richting van het stadion met uitzondering van “plaatselijk verkeer” en van 

de houders van een doorgangsbewijs verleend door de burgemeester, KSTVV of een 

andere organisator. 

 
 

Omleidingen: 

• Het verkeer van de Fabriekstraat wordt aan het kruispunt Tiensesteenweg/Staaienlaan afgeleid 

naar het centrum. 

• Het verkeer komende van de Tiensesteenweg vanaf het centrum wordt ter hoogte van de 

aansluiting met de Staaienlaan afgeleid via de Fabriekstraat. 

 
Parkeerverbod: 

• In de Staaienlaan vanaf twee uur voor de aanvang tot één uur na de manifestatie. 

• Langs de Tiensesteenweg, het gedeelte tussen de rotonde Staaien en stelplaats “De Lijn” met 

uitzondering voor voertuigen van orde- en hulpdiensten, pers, andersvaliden. De andersvaliden 

mogen mits houder te zijn van hun speciale kaart parkeren op de gelijkgrondse berm ter hoogte 

van café “De Hel van Staaien” en parking Vangrootloon. De ordediensten parkeren ter hoogte 

van de woning 209, Tiensesteenweg. De houders van een perskaart parkeren op de 

gelijkgrondse berm vanaf de woning 207, Tiensesteenweg tot aan de verkeersgeleider 

Staaienlaan/Tiensesteenweg. De gemeenteraadsleden, stadssecretaris en stadsontvanger met 

kaart parkeren achter de verkeersgeleider Staaienlaan/Tiensesteenweg. De bewoners van de 

Tiensesteenweg, titularis van een garage, mogen hun voertuig voor de garagepoort parkeren 

mits melding van hun nummerplaat op de poort. 

Autocars moeten geparkeerd worden op de parking van het station. 

 
Artikel 2: 

Deze verkeersregeling wordt ter kennis gebracht door de wettelijke verkeersborden, geplaatst onder 

toezicht van de politie. 

 
Artikel 3: 

Deze regeling geldt niet voor prioritaire voertuigen. 

 
57 Politiereglement 2003 
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Artikel 4: 
 

Wanneer er voetbalwedstrijden of andere manifestaties plaatsvinden in het stedelijk stadion Staaien, zijn 
verboden op de openbare weg, het gedeelte gelegen tussen de rotonde Staaien en stelplaats ‘De Lijn’ en de 
rechtstreekse aansluitingen op deze wegen, alle activiteiten van ambulante handel en het houden van 

collecten behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de burgemeester. 

 
Artikel 5: 

Ter gelegenheid van voetbalwedstrijden of andere manifestaties in het stedelijk stadion zijn 

verboden op de openbare weg, het gedeelte gelegen tussen de rotonde Staaien en stelplaats ‘De 

Lijn’ en de rechtstreekse aansluitingen op deze wegen, het uitdelen en/of verspreiden van 

strooibriefjes, folders, vlugschriften of enigerlei ander drukwerk of geschriften, behoudens 

voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de burgemeester. 

Deze bepalingen zijn tevens van toepassing op de vrije ruimte voor het stadion, ter hoogte van de 

loketten en weerszijden van de loketten en dit over de hele breedte van het stadion. Het achterlaten 

van drank- en etensresten, hun recipiënten of verpakkingsmiddelen op andere plaatsen dan in de 

daarvoor aangebrachte vuilnisbakken is verboden. 

 
Artikel 6: 

Overtredingen worden gestraft met politiestraffen. 
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57.Politiereglement betreffende de verkeersregeling ter gelegenheid van 
voetbalwedstrijden of andere organisaties in het stedelijk stadion Staaien – 
gewestwegen58 

 
 

 

Artikel 1: 

Deze politieverordening geldt van twee uur voor de wedstrijd tot een half uur na de wedstrijd op de 

dagen dat KSTVV thuiswedstrijden speelt in het kader van de nationale voetbalcompetitie van de 

hoogste afdeling en in het kader van de bekercompetitie tegen een tegenstander uit de 1ste of de 

2de divisie, dit laatste volgens noodzaak, ter beoordeling van de burgemeester. 

 
Artikel 2: 

1. Bezoekerssupporters 

De N3, tussen de rotonde en de Montenakenweg, wordt volledig parkeervrij gehouden behalve een 

zone tussen de twee overbruggingen, die voorbehouden blijft voor de bezoekende supporters. Voor 

het doorgaande verkeer komende van Tienen wordt een snelheidsbeperking tot 50 km per uur en 

een inhaalverbod ingevoerd. 
a. voor de wedstrijd 

Het verkeer op de N3 richting Tienen zal tussen de twee overbruggingen geschieden op 

één rijstrook. 

Het verkeer op de N3 richting Luik zal tussen de twee overbruggingen eveneens 

geschieden op één rijstrook. 

De bezoekende bussen zullen de supporters ter hoogte van de nieuwe ingang voor de 

bezoekers laten uitstappen. Bij risico-matchen geldt sowieso de combi-regeling, waarbij 

er enkel een ticket kan verkregen worden mits vervoer per bus. 

De bezoekers met eigen vervoer worden zoveel mogelijk geleid naar de voorbehouden 

parkeerzone tussen de overbruggingen en parkeren daar rechts van de rijbaan in de 

richting van Tienen. 

Deze regeling is van toepassing twee uur voor de wedstrijd tot één uur na de wedstrijd. 

b. tijdens de wedstrijd 

Tijdens de match zullen de bussen parkeren ter hoogte van de vroegere Trost-

fabrieken en/of op de N3 tussen de Montenakenweg en de op- en afrit van de N80, 

langs weerszijde van de rijbaan op de parkeerstrook. 

Voor de begeleiding van de supportersbussen en van de bezoekers met eigen vervoer 

naar het terrein van de vroegere Trost-fabrieken zal er permanent een politieagent 

aanwezig zijn. 

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd begeven de bussen zich opnieuw naar de 

N3 en wachten ter hoogte van de uitgang voor de bezoekers. Er wordt een zone voor 

het parkeren van deze bussen voorbehouden. 

c. na de wedstrijd 

In uitzonderlijke omstandigheden en bij ernstige calamiteiten t.h.v. de toegangstrap 

wordt vanaf 15 minuten voor het einde van de match tot 1 uur erna het verkeer op de 

N3 in de richting van Tienen afgeleid via de Montenakenweg-Ziekerenweg- 

Tiensesteenweg.> 

Het verkeer op de N3 richting Luik blijft tussen de twee overbruggingen geschieden op 

één rijstrook. 

 
58 Politiereglement 2003. 
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d. Noodfase 
 

Bij ernstige problemen op de N3 zal de politie beslissen om deze fase te laten ingaan, nl. de N3 richting Luik 

wordt afgesloten aan de rotonde. Het verkeer richting Luik wordt omgeleid via de Tiensesteenweg-
Ziekerenweg-Montenakenweg naar de N3. 

e. Opmerkingen 

De bussen bezoekers dienen aan te rijden via de N80 of de N3, vanuit de richting Luik. 

Bussen die op de N3 vanuit de richting Tienen toekomen dienen te keren aan de 

verkeerslichten, kruispunt N3-Montenakenweg. 

De nodige signalisatie wordt op de N3 tussen de Montenakenweg en de rotonde 

geplaatst. 

Het fietsverkeer en de bromfietsers op de N3 richting Tienen worden tijdens de 

wedstrijden omgeleid via de Montenakenweg - Ziekerenweg - Tiensesteenweg. 

Er wordt een vaste signalisatie aangebracht op de openbare verlichtingspalen op de N3 

onder beheer en verantwoordelijkheid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

afdeling wegen en verkeer. Wanneer de signalisatie niet geldt, zal ze worden afgedekt 

onder verantwoordelijkheid van de politiezone. 

2. Thuissupporters 

Op de N3 tussen de Montenakenweg en de rotonde mag niet meer geparkeerd worden door de 

thuissupporters. 

De vroegere parking A (langs de staantribune) is niet meer beschikbaar en wordt vervangen door 

een nieuw parking achter de oude woning van de heer Hector Pirard. 

De normale parkeerruimten blijven ter beschikking. De parking aan het station kan optimaal benut 

worden. 

De kaarthouders voor een parking dienen eveneens via de rotonde aan te rijden. Vanaf twee uur 

voor de aanvang van de wedstrijd tot een kwartier voor het einde van de wedstrijd geldt de 

bestaande verkeersregeling op de Tiensesteenweg, waarbij er geen doorgaand verkeer in de richting 

van Tienen mogelijk is. 

 
Artikel 3: 

De politieverordening van 21 februari 2000 betreffende een verkeersregeling op de zuidelijke 

omleiding N3 Brussel-Luik bij thuiswedstrijden van KSTVV, wordt ingetrokken. 

 
Artikel 4: 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de wettelijke verkeersborden. 

 
Artikel 5: 

Deze verordening wordt ter goedkeuring bezorgd aan het ministerie van verkeer. 
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58.Politiereglement betreffende de verkeersregeling, leurhandel en collecten, 
reinheid van de openbare weg ter gelegenheid van voetbalwedstrijden of 
andere organisaties in het stedelijk stadion Staaien – gemeentewegen59 

 
 

 

Artikel 1: 

Op de gemeentewegen in de omgeving van het stedelijk sportstadion Staaien geldt, bij manifestaties 

waarvan de verwachte volkstoeloop dit vereist, vanaf twee uur voor de sport- of andere 

manifestaties tot één uur na deze manifestatie. 
Parkeerverbod: 

In de Staaienlaan vanaf twee uur voor de aanvang tot één uur na de manifestatie. 

De gemeenteraadsleden, stadssecretaris en stadsontvanger met kaart parkeren achter de 

verkeersgeleider Staaienlaan/Tiensesteenweg. 

Autocars moeten geparkeerd worden op de parking van het station. 

 
Artikel 2: 

Deze verkeersregeling wordt ter kennis gebracht door de wettelijke verkeersborden, geplaatst onder 

toezicht van de politie. 

 
Artikel 3: 

Deze regeling geldt niet voor prioritaire voertuigen. 

 
Artikel 4: 

Wanneer er voetbalwedstrijden of andere manifestaties plaatsvinden in het stedelijk stadion Staaien, 

zijn verboden op de openbare weg, het gedeelte gelegen tussen de rotonde Staaien en stelplaats ‘De 

Lijn’ en de rechtstreekse aansluitingen op deze wegen, alle activiteiten van ambulante handel en het 

houden van collecten behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de 

burgemeester. 

 
Artikel 5: 

Ter gelegenheid van voetbalwedstrijden of andere manifestaties in het stedelijk stadion zijn 

verboden op de openbare weg, het gedeelte gelegen tussen de rotonde Staaien en stelplaats ‘De 

Lijn’ en de rechtstreekse aansluitingen op deze wegen, het uitdelen en/of verspreiden van 

strooibriefjes, folders, vlugschriften of enigerlei ander drukwerk of geschriften, behoudens 

voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de burgemeester. 

Deze bepalingen zijn tevens van toepassing op de vrije ruimte voor het stadion, ter hoogte van de 

loketten en weerszijden van de loketten en dit over de hele breedte van het stadion. Het achterlaten 

van drank- en etensresten, hun recipiënten of verpakkingsmiddelen op andere plaatsen dan in de 

daarvoor aangebrachte vuilnisbakken is verboden. 

 
Artikel 6: 

Overtredingen worden gestraft met politiestraffen. 
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59.Politiereglement inzake het parkeren tegen betaling, met parkeerschrijf, 
bewonerskaart en de gemeentelijke parkeerkaart60 
 

 

Artikel 1: 

Betalend parkeren 

§1. Voor zover in de volgende straten en pleinen een betalende zone van toepassing is conform 

het betrokken, waarbij het regelmatig gebruik van parkeerautomaten of een ander systeem 

van betalend parkeren zoals sms-parkeren geldt, is het parkeren van motorvoertuigen op 

de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg, toegelaten, 

uitgezonderd waar het parkeren verboden is door de wegcode KB 1/12/1975 en dit met 

inachtneming van het betrokken retributiereglement (zone paars): 

 
Luikerstraat, Stapelstraat, Diesterstraat vanaf de Abdijstraat tot de Grote Markt, Zoutstraat 

(gedeelte tussen Grote Markt en Beekstraat), Grote Markt (inclusief Groenmarkt), 

Minderbroedersplein, Breendonkstraat (gedeelte tussen Kazernestraat en Stapelstraat), Sint- 

Martenplein. 

 

§2. Voor zover in de volgende straten en pleinen een betalende zone van toepassing is conform 

het betrokken retributiereglement waarbij het regelmatig gebruik van parkeerautomaten of 

een ander systeem van betalend parkeren zoals sms-parkeren geldt, is het parkeren van 

motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg, 

toegelaten, uitgezonderd waar het parkeren verboden is door de wegcode KB 1/12/1975. 

Dit met inachtneming van het betrokken retributiereglement (zone oranje) en 

bewonersparkeren: 

 
Minderbroedersstraat, Diesterstraat (het plein aan de ingang van het stadspark), 

Naamsevest, Sint- Anneke, Rijschoolstraat, Capucienessenstraat, Schepen Dejonghstraat, 

Hamelstraat, Plankstraat, Clement Cartuyvelsstraat, Abdijstraat (parkeerplein), Sint- 

Trudostraat, Gildestraat, Adelardusstraat,Sint- Apolloniastraat, Gasthuisstraat, Rozenstraat, 

Spaansebrugstraat,Beekstraat, Breendonkstraat (behalve gedeelte tussen Kazernestraat en 

Stapelstraat), Tiensesteenweg (van Stapelstraat tot Ziekerenweg), Kazernestraat, 

Kazernevest, Gootstraat, Ursulinenstraat, Zoutstraat (tussen Beekstraat en Toekomststraat), 

Toekomststraat (deel tussen Zoutstraat en Rijschoolstraat), Houtmarkt, Abdijstraat, Sint- 

Gangulfusplein, Ridderstraat, Tichelrijlaan, Tichelrijstraat (tussen Nieuwpoort en 

Tichelrijlaan), Nieuwpoort en Slachthuisstraat (tussen Clement Cartuyvelsstraat en 

Vissegatstraat), het parkeerplein aan de Casinostraat (Europaplein), het parkeerplein aan het 

Cultuurcentrum (Capucienessenstraat ), Tiensevest, Bère Joekpad, Koningin Astridstraat, 

Toekomststraat, Leopold II straat (deel tussen Toekomststraat en Tiensesteenweg, 

Molenstraat, Diesterstraat (gedeelte tussen Ridders de Menten de Horneplein en de 

Abdijstraat) en de Clockhemstraat, Stationsstraat. 

 
Bewoners uit de straten en pleinen [Luikerstraat, Stapelstraat, Diesterstraat (behalve het 

plein aan de ingang van het stadspark), Zoutstraat (gedeelte tussen Grote Markt en 

Beekstraat),Grote Markt (inclusief Groenmarkt), Clockemstraat, Minderbroedersplein, 

Breendonkstraat gedeelte tussen Kazernestraat en Stapelstraat), Sint-

Martenplein, Tiensevest (huisnummers van 1 tot 25), Meinstraat en Heilig-Hartplein] , 

mogen met gebruik van hun bewonerskaart eveneens parkeren in deze straten en 

 
60 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 25 april 2016/ 31 augustus 2020. 
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pleinen. 
 

§3. Volgens de gebruiksmodaliteiten van de aldaar geplaatste parkeerautomaten is de parkeertijd 
(uitgezonderd artikel 1 §7 shop&go plaatsen): 

e. beperkt tot 2 uur: in de straten en pleinen vermeld in artikel 1 §1 

f. beperkt tot 4 uur: in de straten en op de pleinen vermeld in artikel 1 §2 

 
§4.  Bovenvermelde maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden E9a met 

onderbord "BETALEND" en de vermelding van de maximum toegelaten parkeertijd en 

“uitgezonderd bewoners” voor de zone beschreven in art. 1 § 2. 

 

§5. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 1en 2 is er voor het kwartier, dat aanvangt op 

het ogenblik dat het voertuig op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de 

openbare weg geparkeerd wordt, uitgezonderd waar het parkeren verboden is door de 

wegcode KB 1/12/1975, geen retributie verschuldigd, op voorwaarde dat de betrokken 

bestuurder de kwartierparkeerschijf die enkel voor Sint-Truiden geldt, correct instelt en 

zichtbaar achter de voorruit plaatst. 

 
§6 Het parkeerplein aan het Stadskantoor: 

 
Een ticket geeft bij het binnenrijden van de parking recht op 30 minuten gratis parkeren. 

Het terrein wordt afgesloten door middel van slagbomen. Als signalisatie wordt het bord 

E9a aangebracht met als onderbord Type V “betalend van 07.00 uur tot 19.00 uur 

uitgezonderd zon- en feestdagen”. 

 
Gemeenteraadsleden, leden van het Managementteam van de stad Sint-Truiden, de mobiele 

Lijnbus, dienstvoertuigen van de stad Sint-Truiden en bezoekers van het stadskantoor voor 

de duur van hun bezoek aan het stadskantoor en vergunninghouders met een bewonerskaart 

(badge) zijn vrijgesteld van retributie. 

 
De parking van het stadskantoor is vrij toegankelijk: 

Maandag, woensdag en donderdag van 18.00 uur tot 07.00 

uur Dinsdag van 19.00 uur tot 07.00 uur 

Vrijdag van 16.00 uur tot 07.00 uur 

Zaterdag van 12.00 uur tot 07.00 

uur Zondag ganse dag. 

Dit artikel gaat in voege van zodra de signalisatie en de slagbomen op het terrein zijn 

aangepast. 

 

§7 Shop & go parkeerplaatsen 

Er worden shop & go parkeerplaatsen ingericht. Deze parkeerplaatsen worden tussen 6.00 

uur en 18.00 uur als kortparkeerplaatsen voor de maximumduur van 30 minuten 

zijnde: 

- Tichelrijlaan 

- Clockhemstraat 

- Tiensesteenweg 

- Molenstraat 

- Stapelstraat 

- Uruslinenstraat 

- Beekstraat 
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- Grote Markt 

- Minderbroedersplein 
Groenmarkt 

- Luikerstraat 

- Schepen Dejonghstraat 

- Ridderstraat 

- Diesterstraat 

- Breendonkstraat 

- Rijschoolstraat 

- Abdijstraat 

- Houtmarkt 

- Stationsstraat 

 
Dit artikel gaat in voege van zodra de signalisatie op het terrein is geplaatst. 

 
Artikel 2: Blauwe zone 

§1. Voor zover in de volgende straten en pleinen de overeenkomstige verkeersborden zijn 

aangebracht, is het parkeren enkel toegelaten op de openbare weg of op plaatsen 

gelijkgesteld aan de openbare weg, toegelaten, uitgezonderd waar het parkeren verboden is 

door de wegcode KB 1/12/1975 met gebruik van de blauwe parkeerschijf: 

Prins-Albertlaan, Gazometerstraat, Spoorwegstraat, LeopoldIIstraat (gedeelte tussen 

Toekomststraat en de Gorsemweg), Stationsstraat, Tiensesteenweg (tussen Ziekerenweg en 

Gazometerstraat), Ziekerenweg (van Tiensesteenweg tot Olympialaan), Abtenstraat, Prins 

Bisschoppenstraat, Jodenstraat, Tongersesteenweg (van Tichelrijlaan tot aan N80), 

Wildebamp, Naamsesteenweg (van Naamsevest tot aan Olympialaan), Slagmolenstraat, 

Spiegelstraat (van Naamsevest tot aan Lepelstraat), Koekestraat (van Naamsevest tot aan 

Lepelstraat), Lepelstraat (tussen Naamsesteenweg en Koekestraat) Luikersteenweg (van 

Naamsevest tot aan N80), Broekstraat, Tichelrijstraat (tussen Tichelrijlaan en 

N80), Diestersteenweg (tussen Prins Albertlaan en Rummenweg), Ridders de 

Menten de Horneplein, Kazelstraat, Slachthuisstraat (tussen Vissegatstraat en 

Speelhoflaan), Schurhoven (tussen Nieuwpoort en Speelhoflaan), Parkstraat, Haardstraat, 

Vissegatstraat, Begijnhof, Rodulfusstraat, Nieuwenhuyzen. 

 

Deze regeling van de parkeerschijf geldt niet voor voertuigen die gebruikt worden door 

personen die in het bezit zijn van een bewonerskaart, overeenkomstig het Ministerieel 

Besluit van 18 december 1991 en voor zover ze in de blauwe zone parkeren en met 

inachtneming van het betrokken retributiereglement. 

De beperkte parkeertijd 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 (KB van 9 januari 2007) 

 
§2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door de verkeersborden 

E9a met afbeelding van het symbool van de parkeerschijf met onderbord met de 

vermelding: "uitgezonderd bewoners". 

 
§3. Er worden shop & go plaatsen ingericht. Deze parkeerplaatsen worden tussen 6.00 uur en 

18.00 uur als kortparkeerplaatsen voor de duur van maximum 30 minuten zijnde: 

- Luikersteenweg 

- Tiensesteenweg 
Dit artikel gaat in voege van zodra de signalisatie op het terrein is geplaatst. 
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Artikel 3: 

Per wooneenheid mogen maximaal twee bewonerskaarten uitgereikt worden. 

De retributie hiervoor is bepaald in het betrokken retributiereglement. 
Bewoners die hun voertuig met gebruik van de bewonerskaart voor hun poort parkeren, kunnen dit 

in de betalende zone (oranje zone) onbeperkt in tijd doen op voorwaarde dat op de garagepoort het 

kentekenplaat of –platen duidelijk leesbaar zijn aangebracht en er in dit deel van de straat geen 

parkeerverbod van toepassing is 

 
Artikel 4: 

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap en niet parkeren op een 

shop and go plaats, en gelegitimeerde of geïdentificeerde voertuigen van stadsdiensten, 

hulpdiensten, dienstvoertuigen van het OCMW-Sint- Truiden, voertuigen van nutsbedrijven zoals 

Infrax, Proximus (Belgacom), Telenet, Watergroep, Vlaamse Gemeenschap en militaire 

voertuigen (met Belgisch kenteken), de mobiele Lijnbus, ceremoniewagens van 

begrafenisondernemers tijdens de duur van de ceromonie te Sint-Truiden zijn vrijgesteld van 

retributie. Dit geldt eveneens voor parkeerplaatsen voorbehouden voor bepaalde categorieën van 

voertuigen zoals taxi’s, politie en brandweer (art. 70.2.1.3° a van de Wegcode). 

 
Dit geldt ook voor de voertuigen van de politiediensten, de niet gebanaliseerde voertuigen van de 

dienst wegcontrole van het Bestuur van Vervoer te Land, de niet gebanaliseerde voertuigen van de 

Administratie der Douane en Accijnzen aangeduid door de Minister van Financiën, de niet 

gebanaliseerde voertuigen van de militaire politie en van de diensten voor het ophalen en 

vernietigen van explosieven aangeduid door de Minister van Landsverdediging, de voertuigen van de 

Federale Overheidsdienst van Justitie bestemd voor het vervoer van gedetineerden en voor het 

Openbaar Ministerie, het dienstvoertuig van de provinciegouverneurs, de herkenbare voertuigen van 

de inspectiediensten van de gewesten en van de maatschappijen voor openbaar vervoer belast met 

wegcontrole, de ambulances, de voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 100, 

de brandweervoertuigen, de voertuigen van de Civiele Bescherming, de voertuigen van de 

veiligheidsdienst van de spoorwegen, de voertuigen voor hulpverlening van Infrabel, de voertuigen 

voor hulpverlening bij ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve 

stoffen in uitoefening en voor de duur van hun opdracht, parkeren gratis en onbeperkt. 

 
(Niet gebanaliseerd wil zeggen dat het voertuig de uiterlijke kenmerken vertoont van de dienst 

waartoe het behoort (striping, logo, blauw zwaailicht, ...). 

De voertuigen die bij de stad geregistreerd zijn in het kader van laden en lossen kunnen 

van 06.00 uur tot 10.30 uur op de shop and go plaatsen laden en lossen met vrijstelling 

van de retributie. De registratie bij de stad zal via een specifieke procedure verlopen. 

 
Artikel 5: 

De gemeentelijke parkeerkaart (MB 9-1-2007) 

 
A. BEWONERSKAARTEN (MB 9-1-2007 art. 2 § 4) 

 
Bewonerskaarten zijn verkrijgbaar in de Parkeerwinkel, Capucienessenstraat 29 te 3800 Sint-Truiden. 

In omloop bestaande bewonerskaarten blijven geldig tot hun einddatum. Bewonerskaarten worden 

afgegeven conform het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007. 

 
Waar heeft men recht op een bewonerskaart?  

In alle straten en pleinen van Sint-Truiden waar betalend parkeren geldt en in de blauwe 
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zones. Een overzicht van de voorwaarden en de afgifteprocedure 

• officieel ingeschreven staan in de bevolkingsregisters van de Stad Sint-Truiden en in 

de betalende of blauwe parkeerzone wonen; 

• wanneer men over een garage beschikt, aan of in de nabijheid van de woning, kan men 

toch nog een bewonerskaart krijgen; 

• per “gezin” worden maximum 2 bewonerskaarten afgegeven. 

• bij de aanvraag legt men zijn identiteitskaart van de bestuurder voor, samen met 

het inschrijvingsbewijs van de wagen of een kopie hiervan (de bewonerskaart is 

immers gebonden aan een vaste belgische nummerplaat); 

• aan eigenaars van wagens met een buitenlandse nummerplaat kan geen bewonerskaart 

worden afgegeven omdat ze niet voldoen aan de belastingsplicht; 

• in geval van een firmawagen, een geleasde wagen of een wagen die eigendom is van een 

andere particulier, legt men een attest voor waarin de “eigenaar” van de wagen (vermeld op 

het inschrijvingsbewijs van het voertuig) verklaart dat men permanent over de wagen mag 

beschikken; 

• rijdt men voortdurend met verschillende wagens en nummerplaten, dan zal men een keuze 

moeten maken omdat de bewonerskaart gebonden is aan een “eigenaar” én een 

nummerplaat. Overeenkomstig het bovenstaande kunnen maximum twee bewonerskaarten 

worden aangevraagd per “gezin”; 

• de afgifte gebeurt onmiddellijk wanneer aan alle voorwaarden is voldaan. 

 
B. PARKEERKAARTEN CATEGORIE VAN PERSONEN (MB 9-1-2007 Art. 2 § 2) 

 
Artikel 6: 

Parkeerkaart (Para)medische beroepen 

§1. Aan de beoefenaars van medische en paramedische beroepen kunnen gemeentelijke 

parkeerkaarten worden uitgereikt. 

 
§2. Onder medische en paramedische beroepen verstaan we: huisartsen, thuisverplegers, 

kinesisten, beoefenaars van beroepen voor familiale ondersteuning (poetsdiensten, 

maaltijdbedeling, oppasdiensten, kraam - en thuis(hulp)zorg). 

 
§3. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het onderbord 

“uitgezonderd (para)medische beroepen)” onder de zoneborden van het betalend parkeren 

in het centrum van Sint-Truiden 

 
§4. De uitreiking en het gebruik van deze gemeentelijke parkeerkaarten zijn onderworpen 

aan volgende voorwaarden: 

- de parkeerkaart wordt uitgereikt aan personen die een medisch of paramedisch 

beroep uitoefenen waarvoor huisbezoeken op het grondgebied Sint-Truiden 

noodzakelijk zijn; 

- hiervoor levert de aanvrager een bewijs of een visum aan dat hij/zij 

een (para)medisch beroep uitoefent; 

- op voorlegging van de identiteitskaart en een kopie van het inschrijvingsbewijs 

van het voertuig waarvoor de aanvraag wordt ingediend; 

- met de door de concessionaris uitgereikte parkeerkaart kunnen deze personen 

maximum één uur in de betalende zone parkeren en maximum vier uur in de 

blauwe zone parkeren en zijn ze vrijgesteld van het betalen van retributie; 

- de gebruiker is verplicht de aankomsttijd aan te duiden op de parkeerschijf en 

deze samen met de uitgereikte parkeerkaart zichtbaar en volledig leesbaar aan te 
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brengen achter de voorruit van het voertuig; 

- indien de parkeerkaart en/of parkeerschijf onvoldoende zichtbaar, niet aanwezig 

of omgedraaid is, zal hiervoor een retributie uitgeschreven worden; 

 

als de maximum parkeerduur van één uur in de betalende zone en vier uur in de blauwe zone wordt 

overschreden, wordt hiervoor een retributie uitgeschreven 

- de parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor medische en paramedische 

interventies en familiale ondersteuning, maar niet voor privé-doeleinden. Bij 

misbruik zal de kaart geblokkeerd en ingetrokken worden door de bevoegde 

instantie; 

- de parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe vermeldt 

de kaart de kentekenplaat van het voertuig waardoor ze geldt, met een 

maximum van één kentekenplaat; 

- de parkeerkaart is één jaar geldig en kan jaarlijks vernieuwd worden. 

De retributie hiervoor is bepaald in het betrokken 

retributiereglement. 

 
Artikel 7: 

Parkeerkaart directies, leerkrachten, personeel buitengewoon onderwijs 
 

§1. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het onderbord 

“Parkeerkaart directies, leerkrachten, personeel buitengewoon onderwijs” onder de 

zoneborden van het betalend parkeren in de aanpalende straten van de desbetreffende 

scholen 

 
§2. Aan de directies, leerkrachten en personeel van de scholen voor buitengewoon onderwijs 

kan een gemeentelijke parkeerkaart worden uitgereikt waarvan de uitreiking en het 

gebruik ervan onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden: 

- de parkeerkaart wordt uitgereikt aan de directie, de leerkrachten of het 

personeel van de scholen voor buitengewoon onderwijs en kunnen enkel door 

hen gebruikt worden; 

- met de door de concessionaris uitgereikte parkeerkaart kunnen de gebruikers 

parkeren in de straat vermeld op de parkeerkaart gedurende de schooldagen; 

- de gebruikers zijn verplicht deze gemeentelijke parkeerkaart duidelijk zichtbaar 

aan te brengen achter de voorruit; 

- indien de parkeerkaart onvoldoende zichtbaar, niet aanwezig of omgedraaid is, 

zal hiervoor een retributie uitgeschreven worden; 

- de parkeerkaart mag niet worden gebruikt voor privédoeleinden. Bij misbruik zal 

de kaart geblokkeerd en ingetrokken worden door de dienst die de parkeerkaart 

uitschreef; 

- de parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe vermeldt 

de kaart de kentekenplaat van het voertuig waarvoor ze geldt, met een 

maximum van vier kentekenplaten; de parkeerkaart is één jaar geldig en kan 

jaarlijks vernieuwd worden; 

- per school kan maximaal 1 parkeerkaart worden verkregen; 

- de aanduiding van de straat waar de parkeerkaart voor de directies, leerkrachten 

en personeel geldig is, wordt aangeduid met het onderbord “parkeerkaart 

directies, leerkrachten en personeel buitengewoon onderwijs”. 

- wordt afgegeven op vertoon van de identiteitskaart en een kopie van het 

inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd – 

het moet duidelijk zijn dat het hier om een directie, leerkracht of personeel 
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gaat van een school voor buitengewoon onderwijs, eventueel aan de hand 

van een uittreksel uit het personeelsregister; 

 
Artikel 8: 

Parkeerkaart gemeenteraadsleden – betalende zone 

 
Aan de gemeenteraadsleden wordt een parkeerkaart toegekend voor de duur van hun periode dat ze 

zetelen in de gemeenteraad, waarbij ze tijdens de uitoefening van hun wetgevend mandaat 

onbeperkt parkeren in de betalende zone op de afgebakende parkeerplaatsen aangeduid met het 

bord E9a met onderbord parkeerkaart en waarvan de uitreiking en het gebruik ervan onderworpen 

zijn aan de volgende voorwaarden: 

- een bewijs dat men zitting heeft in de gemeenteraad; 

- aanvragen op vertoon van een kopie van het inschrijvingsbewijs van 

het voertuig waarop de aanvraag betrekking heeft en op basis van 

de identiteitskaart van de bestuurder; 

- de parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe 

vermeldt de kaart de kentekenplaat van het voertuig waarvoor ze geldt. 
- de gebruikers zijn verplicht deze gemeentelijke parkeerkaart duidelijk 

zichtbaar aan te brengen achter de voorruit; 

- indien de parkeerkaart onvoldoende zichtbaar, niet aanwezig of omgedraaid 

is, zal hiervoor een retributie uitgeschreven worden; 

 
Artikel 9: 

Parkeerkaart journalisten – betalende zone 

Aanvraag parkeerkaart voor journalisten met perskaart in opdracht van een uitgeverij voor 

reportages over en in Sint-Truiden, zoals bepaald in het geldende politiereglement inzake 

parkeren, moet schriftelijk gericht worden aan de concessiehouder en dient gebruikt en uitgereikt 

te worden onder volgende voorwaarden: 

- een bewijs dat men in opdracht van een uitgever regelmatig reportages dient 

te maken in en over Sint-Truiden + kopie perskaart; 

- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de aanvraag 

betrekking heeft; 

- identiteitskaart van de aanvrager; 

- met de door de concessionaris uitgereikte parkeerkaart kunnen deze 

personen maximum 2 uur parkeren in de betalende zone; 

- de gebruiker is verplicht de aankomsttijd aan te duiden op de blauwe 

parkeerschijf en deze samen met de uitgereikte parkeerkaart zichtbaar en 

volledig leesbaar aan te brengen achter de voorruit van het voertuig; 

- indien de parkeerkaart en de blauwe parkeerschijf onvoldoende zichtbaar, 

niet aanwezig of omgedraaid is, of indien de maximumduur is overschreden, 

zal hiervoor een retributie uitgeschreven worden; 

- als de maximum parkeerduur wordt overschreden, wordt hiervoor 

een retributie uitgeschreven 

- de parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor persdoeleinden en niet 

voor privé-doeleinden. Bij misbruik zal de kaart geblokkeerd en 

ingetrokken worden door de bevoegde instantie; 

- de parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe 

vermeldt de kaart de kentekenplaat van het voertuig waardoor ze geldt, met 

een maximum van één kentekenplaat; 

- de parkeerkaart is één jaar geldig en kan jaarlijks vernieuwd worden; 
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- deze parkeerkaart geldt enkel in de betalende zone op de afgebakende 

parkeerplaatsen aangeduid met het bord E9a met onderbord parkeerkaart; 

 

Artikel 10: 

 
Parkeerkaarten personeel met ernstige medische beperking 

In uitzonderlijke gevallen kan aan het personeel van het stadsbestuur een parkeerkaart worden 

toegekend om medische redenen. Deze kaart is geldig zolang de beperkte medische toestand dit 

vereist. De aanvraag van deze gemeentelijke parkeerkaart moet schriftelijk gericht worden aan de 

concessiehouder en dient gebruikt en uitgereikt te worden onder volgende voorwaarden: 

- een bewijs van een medisch specialist met een motivatie waarom de werknemer 

zich moeilijk te voet kan verplaatsen; 

- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de 

aanvraag betrekking heeft; 

- identiteitskaart van de aanvrager; 

- de parkeerkaart is maximaal één jaar geldig of gelijk aan de duur van 

de medische beperking vastgesteld door de medische specialist; 

- de parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe vermeldt 

de kaart de kentekenplaat van het voertuig waarvoor ze geldt. 

- de parkeerkaart mag niet gebruikt worden voor privédoeleinden; 

- de gebruikers zijn verplicht deze gemeentelijke parkeerkaart duidelijk zichtbaar 

aan te brengen achter de voorruit; 

- indien de parkeerkaart onvoldoende zichtbaar, niet aanwezig of omgedraaid is, 

zal hiervoor een retributie uitgeschreven worden; 

- deze parkeerkaart geldt enkel in de betalende zone op de afgebakende 

parkeerplaatsen aangeduid met het bord E9a met onderbord parkeerkaart; 

 
Artikel 11: 

Parkeerkaart bedieningspersoneel van de stad Sint-Truiden 

De aanvraag van de gemeentelijke parkeerkaart voor bedieningspersoneel van de stad Sint-Truiden 

moet schriftelijk gericht worden aan de concessiehouder en dient gebruikt en uitgereikt te worden 

onder volgende voorwaarden: 

- bewijs dat men behoort tot het bedieningspersoneel van de stad Sint-

Truiden (attest personeelsdienst); 
- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de aanvraag 

betrekking heeft; 

- identiteitskaart van de aanvrager; 

- met de door de concessionaris uitgereikte parkeerkaart zijn deze personen 

vrijgesteld van het betalen van retributie in de betalende zone. Dit tonen ze 

door hun parkeerkaart aan de voorruit te leggen; 

- de parkeerkaart mag enkel gebruikt worden tijdens bedieningsopdrachten van de 

stad Sint- Truiden en niet voor privé-doeleinden. Bij misbruik zal de 

kaart geblokkeerd en ingetrokken worden door de bevoegde instantie; 

- de parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe vermeldt 

de kaart de kentekenplaat van het voertuig waardoor ze geldt, met een 

maximum van één kentekenplaat; 
- de parkeerkaart is één jaar geldig en kan jaarlijks vernieuwd worden; 

 
Artikel 12: 

Parkeerkaart leden managementteam stadsbestuur Sint-Truiden 
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Aan de vaste leden van het managementteam van het stadsbestuur Sint-Truiden kunnen 

gemeentelijke parkeerkaarten worden uitgereikt waarvan de uitreiking en het gebruik ervan 

onderworpen zijn aan volgende voorwaarden: 

- kopie van inschrijving van het voertuig waarop de aanvraag betrekking heeft; 

 
kopie van de identiteitskaart; 

De stad bezorgt aan de concessiehouder bovenstaande documenten die op zijn beurt de 

parkeerkaarten zal uitreiken. 

 
Deze gemeentelijke parkeerkaart mag niet gebruikt worden voor privédoeleinden. 

 
Op de gemeenteraad van 23 december 2013 werd in organogram aangeduid welke personeelsleden 

deel uitmaken van het managementteam. 

 
Deze parkeerkaart dient duidelijk zichtbaar aangebracht te worden achter de voorruit. 

Deze parkeerkaart is 1 jaar geldig. 

Deze gemeentelijke parkeerkaart is enkel geldig in de betalende zone op de afgebakende 

parkeerplaatsen aangeduid met het bord E9a met onderbord “parkeerkaart” 

 
Artikel 13: 

Parkeerkaart aannemers en dienstverleners 

Om aannemers en dienstverleners niet te verplichten om een inname openbaar domein aan te 

vragen telkens wanneer ze kleine onverwachte werken moeten uitvoeren of diensten moeten 

leveren, wordt voorgesteld een parkeerkaart voor deze doelgroep in te voeren. 

 
De uitreiking en het gebruik van deze parkeerkaart zijn onderworpen aan volgende voorwaarden: 

16. De parkeerkaart is enkel geldig voor 1 welbepaalde dag in de oranje zone; 

17. De parkeerkaart wordt, tegen betaling van een ondeelbare retributie van 10,00 

EUR, uitgereikt aan aannemers en dienstverleners op basis van hun 

ondernemingsnummer; 

18. De aanvrager dient houder te zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of 

het gebruiksrecht ervan te kunnen aantonen; 
19. De aanvrager dient te verklaren werken te moeten uitvoeren of diensten te moeten 

verlenen in de oranje (betalende) zone; 

20. De parkeerkaart kan aangevraagd en verkregen worden bij de concessiehouder 

(parkeerwinkel) en kan ook aangevraagd worden in het administratief 

centrum; 

21. De parkeerkaart dient zichtbaar te worden aangebracht op de binnenkant van de 

voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig; 

22. Indien de parkeerkaart onvoldoende zichtbaar, niet aanwezig of omgedraaid is of 

wanneer de datum op de parkeerkaart niet overeenstemt met de datum van het 

gebruik ervan of wanneer de nummerplaat op de kaart niet overeenstemt met de 

nummerplaat op de parkeerkaart, zal er een retributiebon van 22,10 EUR 

uitgeschreven en gericht worden aan de houder van de nummerplaat van het 

betrokken voertuig; 

23. De gebruiker van de parkeerkaart dient zijn voertuig reglementair te parkeren 

binnen de voorziene parkeerplaatsen/-vakken van de oranje zone. 
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24. Het is de gebruiker van de parkeerkaart niet toegelaten een parkeerplaats/-vak 

voor te behouden. Enkel vrije parkeerplaatsen/-vakken kunnen worden 

ingenomen. Indien de gebruiker een parkeerplaats/-vak wenst voor te behouden, 

kan dit enkel via het aanvragen van inname openbaar domein. 

 
Artikel 14: 

 

In afwijking van artikel 1, §1a is er op de Grote Markt, Minderbroedersplein, Diesterstraat (deel tussen 
Abdijstraat en Grote Markt) en Luikerstraat (deel tussen Minderbroedersstraat en Grote Markt), in functie 

van de wekelijkse marktdag, elke zaterdag een parkeerverbod van 05.00 uur tot 
14.00 uur. De Luikerstraat wordt in functie van de huwelijken parkeervrij en kunnen enkel 

gebruikt worden door middel van een parkeerbewijs afgegeven door de burgerlijke stand. 
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Bijlage: Betalend parkeren in Sint-Truiden 
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60.Retributiereglement voor het parkeren in parkeergarage Gazometer 
van de stad Sint-Truiden61 

 

Artikel 1 - Omschrijving van de prestatie. 

De Stad Sint-Truiden heft een retributie voor het parkeren in de parkeergarage 
Gazometer, Gazometerstraat te Sint-Truiden. 

 
Artikel 2 – Begripsomschrijving. 
Kortparkeren: het parkeren van een voertuig in de parkeergarage aan het tarief zoals 

vermeld als eerste punt onder artikel 3. 
 

Parkeerabonnement: een toelating om gedurende een bepaalde periode te parkeren in 
de parkeergarage overeenkomstig de voorziene modaliteiten: 
a. Jaarabonnement: geeft de mogelijkheid om onafgebroken gedurende 12 volle 

maanden te parkeren. 
b. Maandabonnement: geeft de mogelijkheid om onafgebroken gedurende een 

maand te parkeren. 
c. Dag- en nachtparkeren: 24 uur op 24 uur parkeren. 
d. Dagparkeren: parkeren tussen 7 uur en 19 uur. 

e. Nacht- en zondagparkeren: parkeren tussen 18 uur en 9 uur en op zon- en 
feestdagen. 

f. Nacht-, zaterdag- en zondagparkeren: parkeren tussen 18 uur en 9 uur en op 
zaterdag, zondag en feestdagen. 
g. Parkeren “5 dagen op 7”: parkeren van maandag tot en met vrijdag. 

 
Parkeerrecht: recht om te parkeren in de parkeergarage; een parkeerrecht wordt 

verkregen door nummerplaatherkenning door een intelligente camera geschikt voor 
automatische nummerplaatherkenning. 
 

Tarief: de som die betaald moet worden voor het gebruik van de parkeergarage. Er is 
geen btw van toepassing hierop. 

 
Artikel 3 - Tarief 
  

Tarief kortparkeren 
Parkeerduur Tarief 

1 uur 0 euro ( gratis) 

2 uur 1,00 euro 

3 uur 2,00 euro 

4 uur 3,00 euro 

5 uur 3,75 euro 

6 uur 4,50 euro 

7 uur 5,25 euro 

8 uur 6,00 euro 

9 uur 6,50 euro 

10 uur 7,00 euro 
11 uur 7,50 euro 

12 uur 8,00 euro 

13 uur 8,25 euro 

 
61 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 29 maart 2021. 
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14 uur 8,50 euro 

15 uur 8,75 euro 
16 uur 9,00 euro 

17 uur 9,25 euro 

18 uur 9,50 euro 

19 uur 9,75 euro 

20 uur 10,00 euro 

24 uur 10,00 euro 

 

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld. De schijven zijn 
ondeelbaar. 

 
Tarief parkeerabonnementen STANDAARD (NIET-BEWONERS): 
 

Maandabonnement dagparkeren 5 dagen op 7 : 50 euro 
Maandabonnement dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7 : 75 euro  

Jaarabonnement dagparkeren 5 dagen op 7 : 550 euro  
Jaarabonnement dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7 : 825euro 
 

BEWONERS: 
Maandabonnement nacht-, zaterdag en zondagparkeren : 40 euro  

Maandabonnement dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7 : 65 euro  
Jaarabonnement nacht-, zaterdag- en zondagparkeren : 440 euro  
Jaarabonnement dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7 : 715 euro 

Parkeerabonnementen voor bewoners gelden enkel voor natuurlijke personen die 
minstens 18 jaar zijn én gedomicilieerd zijn in Sint-Truiden. Elke aanvrager heeft recht 

op maximaal één parkeerabonnement. 
 
Indien voertuigen langer parkeren dan de duur voorzien in het parkeerabonnement is 

een retributie verschuldigd conform het geldende tarief in de parkeergarage. 
  

Artikel 4 - Tarief foutief parkeren 
4.1. Bij parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 
zonder dat de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap of van een 

daarmee gelijkgestelde kaart, bedoeld in art. 27.4.1 en 27.4.3 van het Algemeen 
Verkeersreglement, zichtbaar werd aangebracht, is een bijkomende retributie 

verschuldigd van 25 euro per dag, bovenop het op dat ogenblik geldende tarief. 
4.2. Bij parkeren buiten de aangebrachte markeringen die de parkeerplaats 
afbakenen, waardoor meerdere parkeerplaatsen worden bezet, is betaling verschuldigd 

voor het bezetten van al deze parkeerplaatsen. 
4.3. Bij het verlaten van de parkeergarage zonder geldig abonnement, zonder geldig 

parkeerrecht door herkenning van de nummerplaat door een intelligente camera voor de 
automatische nummerplaatherkenning bij de uitgang, is een forfaitaire retributie 

verschuldigd van 22,10 euro. Indien de werkelijke parkeerkost echter hoger is dan 
22,10 euro wordt het tarief voor de werkelijke parkeerduur aangerekend. 
Dit tarief wordt geïnd via schriftelijke uitnodiging tot betaling gericht aan de titularis van 

de nummerplaat. 
4.4. Ingeval een wielklem werd geplaatst overeenkomstig het Reglement op het 

gebruik van de ondergrondse parkeergarage Gazometer van de stad Sint-Truiden is een 
bijkomende retributie verschuldigd van 25 euro bovenop het op dat ogenblik geldende 
tarief. 

4.5. De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen 
mogen enkel worden ingenomen door elektrische voertuigen voor de duur van het 
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opladen van het voertuig. Indien de stekker van het elektrisch voertuig niet in het 
stopcontact zit of de voorbehouden parkeerplaats door een niet-elektrisch voertuig 
wordt ingenomen, is een bijkomende retributie verschuldigd van 25 euro per dag, 

bovenop het op dat ogenblik geldende tarief. 
 

Artikel 5 - Schuldenaar 
De persoon of rechtspersoon die zijn wagen in de parkeergarage parkeert of op andere 

wijze gebruik maakt van de dienstverlening vermeld in dit reglement. 
De houder van de nummerplaat is solidair en ondeelbaar gehouden tot betaling van de 
retributie. 

 
 

Artikel 6 - Betalingswijze 
De betaling van de retributie gebeurt bij het verlaten van de parkeergarage : hetzij door 
het gebruik van de beschikbare parkeerapp waarbij men akkoord gaat dat deze betaling 

automatisch verrekend wordt, hetzij aan de betaalautomaat door middel van 
elektronische betaalmiddelen; 

De betaling van de retributie voor maand- en jaarabonnementen gebeurt vooraf hetzij 
via online- betaling via de website van Trupark, hetzij via overschrijving. Bij elke 
betaling wordt een factuur afgeleverd door Trupark. 

 
Artikel 7 - Algemene bepalingen 

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 
euro administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal 
ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het 

decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, of in voorkomend geval langs 
gerechtelijke weg.  
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61.Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging62 

 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 

Artikel 1: 

Elk overlijden in de gemeente wordt onmiddellijk aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke 

stand. Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een lijk op het grondgebied van de gemeente. 

 
Artikel 2: 

Diegene die voor de begraving instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende 

de begraving. Bij ontstentenis hiervan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 

 
Artikel 3: 

Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, wordt het lijk ten vroegste 

24 uur na het overlijden begraven of gecremeerd. Het gemeentebestuur beslist in elk geval over dag 

en uur van de begrafenis. 

 
Artikel 4: 

De stoffelijke overschotten moeten ofwel in een doodskist ofwel in een ander lijkomhulsel geplaatst 

worden. 

Er mag slechts worden overgegaan tot kisting nadat het overlijden werd vastgesteld door de 

ambtenaar van de burgerlijke stand op voorlegging van het daartoe bepaalde doktersattest. 

Indien de overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, dan moet deze batterij 

worden verwijderd vóór de begraving of crematie. Wanneer het toestel geen batterij bevat, zoals 

cochleaire implantaten, mogen zij mee worden begraven. 

Uitzondering zijn de interne defibrillatoren. De arts die de overlijdensakte tekent, is 

verantwoordelijk voor de veilige verwijdering van het toestel. Dit gebeurt volgens de richtlijnen 

van de omzendbrief van maart 2006 op de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten. 

De burgemeester of diens afgevaardigde mag de kisting bijwonen. 

Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de 

door de Vlaamse regering bepaalde gevallen worden toegelaten. 

 
Artikel 5: 

De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en 

Nederland) te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of 

diens afgevaardigde, die de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat. 

 
Artikel 6: 

Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procédés die de natuurlijke en 

normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden; behoudens het bepaalde in de 

laatste alinea van artikel 4. 

 
Artikel 7: 

Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend 

 
62 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 16 december 2016. 
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worden. 

Hoofdstuk 2 : de begraafplaatsen 
 

Artikel 8: 

De gemeente beschikt over 17 begraafplaatsen gelegen te Aalst, Bevingen, Brustem, 

Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Groot-Gelmen, Halmaal, Kerkom, Kortenbos, Melveren, 

Ordingen, Runkelen, Schurhoven, Velm, Wilderen en Zepperen. 

 
Artikel 9: 

Voor de privé-begraafplaatsen gelden dezelfde pleegvormen als voor de openbare begraafplaats. 

 
Artikel 10: 

De naaste verwanten of de door hen aangestelde begrafenisondernemer verwittigt de dienst 

begraafplaatsen tenminste één dag vooraf of het gaat om een begraving, een bijzetting in het 

columbarium of grafkelder of een uitstrooiing. 

Bij aankomst op de begraafplaats, moet de nodige toelating ter controle worden aangeboden; 

De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn. 

 

Hoofdstuk 3: Het personeel 

 
Artikel 11: 

De begravingen zijn toevertrouwd aan grafmakers, aangesteld door het gemeentebestuur. De 

begravingen moeten volgens plan worden uitgevoerd in regelmatige volgorde. 

Dit plan wijst de percelen aan voor de begravingen in volle grond, grafkelders, kindergraven 

alsook voor bijzetting in de nissen van het columbarium. 

 
De grafmaker of een daartoe aangestelde houdt een begravingsregister bij 

 
Artikel 12: 

Tijdens een asverstrooiing of bijzetting in een columbarium moet het hiertoe aangestelde 

personeelslid deftig gekleed zijn. Een asverstrooiing mag eventueel worden uitgevoerd door de 

begrafenisondernemer onder toezicht van een aangestelde van de gemeente. 

 
Artikel 13: 

 

A. Uit te voeren taken: 
 

- het vooraf gereed maken van de grafkuilen en de nissen naargelang de noodwendigheden van het 

ogenblik; 

- het vullen van de kuilen en effenen van de grond; 

- de teraardebestelling; 

- het openen en sluiten van de graven en grafkelders; 

- het openen en afsluiten van de nis in een columbarium; 

- het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium; 

- het uitstrooien van de as; 

- het aanhechten van een volgnummer aan de kist of aan de urne; 

- het aanduiden van de rooilijn voor het plaatsen van gedenktekens; 

- het toezicht op het plaatsen van gedenktekens volgens de geldende voorschriften; 

- het openen, sluiten, bewaken en onderhoud van de begraafplaats; 

- het vaststellen van slecht onderhoud van graven.  
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B. voorafgaande toelating 

Vooraf is een toelating nodig van de dienst van de begraafplaatsen. Voor het uitvoeren van deze werken 
treedt het stadsbestuur enkel op als lasthebber van de concessiehouder die verantwoordelijk blijft voor 
mogelijke beschadigingen en schade. 

 
Vooraleer wordt overgegaan tot de bijzetting van een stoffelijk overschot in een grafkelder of in een 

al dan niet-geconcedeerd graf in volle grond dient hetzij de concessiehouder, hetzij de betrokken 

familie op zijn kosten en mits inachtname van de bepalingen van art. 61 tot 64 van dit reglement 

eventueel alles te verwijderen wat het openen van het graf kan bemoeilijken 

 
Artikel 14: 

Het is het personeelslid verboden: 

- rechtstreeks of onrechtstreeks gedenktekens, monumenten en allerhande versieringen te maken of 

te leveren; 

- bijkomende vergoedingen te eisen of te aanvaarden van familieleden van de overledenen of van 

bezoekers; 

- op de begraafplaatsen werken uit te voeren die niet werden opgelegd door hun diensthoofd. 

Hoofdstuk 4: Bestemming 

 
Artikel 15: 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium 

en de asverstrooiing van de personen: 

 
- ingeschreven in één van de bevolkingsregisters van Sint-Truiden op het moment 

van overlijden; 

- overleden op het grondgebied van Sint-Truiden, van wie de inschrijving in 

de bevolkingsregisters niet kan vastgesteld worden; 

- door hun statuut vrijgesteld van inschrijving en verblijvend in Sint- Truiden op het 

moment van overlijden (diplomaten, EU- ambtenaren,…); 

- met een concessie; 

- ingeschreven in één van de bevolkingsregisters van Sint-Truiden tijdens minimaal 1/3e 

van hun levensjaren; 

- die levenloos werden geboren en die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet bereikt 

hebben en waarvan minstens één van de ouders ingeschreven is in één van de bevolkingsregisters 

van Sint-Truiden; 

- waarvan de vooroverleden echtgenoot/ echtgenote reeds op één van de begraafplaatsen 

op het grondgebied van Sint- Truiden begraven, uitgestrooid of bijgeplaatst in een nis werd. 

De burgemeester kan hierop uitzonderingen toestaan. 

A. Vervoer van de stoffelijke overschotten 

 
Artikel 16: 

De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze worden 

vervoerd: 

 
Binnen het Vlaamse Gewest: 

dient men te beschikken over een doktersattest waaruit blijkt dat het overlijden te wijten was aan 

een natuurlijke oorzaak of dat het stoffelijk overschot geen gevaar betekent voor de 

volksgezondheid. 

 
Buiten het Vlaamse Gewest: 
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zijn verboden behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde: 
 

het vervoer van stoffelijke overschotten van de personen die er overleden of dood aangetroffen 

werden, naar een andere gemeente wordt slechts toegelaten op voorlegging van een document waaruit het 
akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming of van de directeur van het 

crematorium in geval van verassing. 
a. Het vervoer van de stoffelijke overschotten van personen die er niet overleden of dood 

aangetroffen werden, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente; 

 
Artikel 17: 

Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moet 

worden vervoerd, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld 

in: 

a. het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet worden vervoerd naar Luxemburg 

of Nederland; 

b. het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet worden 

vervoerd naar een ander land dan vermeld onder a) en dat het akkoord van Straatsburg 

ondertekend heeft; 

c. het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet worden vervoerd naar een 

land, niet bedoeld onder a) of b); 

 
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, voor zover de regels van de welvoeglijkheid in acht 

worden genomen. 

B. Mortuarium 

 
Artikel 18: 

Het mortuarium dient voor : 

1. het bewaren, in afwachting van de begraving, van de gevonden lijken die nog dienen 

geïdentificeerd te worden; 

2. het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen die niet kunnen worden 

bewaard op de plaats van overlijden of hun woonplaats; 

3. het verrichten van lijkschouwingen die door het gerecht worden bevolen; 

4. het bewaren, in afwachting van de begraving, van de lijken waarvan het vervoer naar 

een mortuarium noodzakelijk is voor de vrijwaring van de openbare gezondheid; 

5. het bewaren van de lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of 

bij ontstentenis, door elke belanghebbende, na machtiging van het 

gemeentebestuur. Hoofdstuk 5: Begravingen en bijzettingen 

 

Artikel 19: 

Bij de teraardebestelling mag de lijkwagen de begraafplaats binnenrijden via de voorziene wegen om 

de plaats van begraving zo kort mogelijk te naderen. 

 
Artikel 20: 

De teraardebestellingen worden kosteloos gedaan, alle dagen vanaf 8.00u tot uiterlijk: 

- 15.30u voor begravingen of bijzettingen van lijkkisten; 

- 16.00u voor crematies. 

Daarbuiten wordt, behoudens overmacht, een vergoeding aangerekend overeenkomstig het 

retributiereglement. 

 
Op zon- en wettelijke feestdagen worden geen teraardebestellingen uitgevoerd, behoudens 

dringende noodzakelijkheid. 
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De begravingen moeten volgens plan worden uitgevoerd in regelmatige volgorde. 

 

Dit plan wijst de percelen aan voor de begravingen in volle grond, grafkelders, kindergraven alsook voor 
bijzetting in de nissen van het columbarium. 

 
Artikel 21: 

De bedienaars van de onderscheiden godsdiensten mogen vrij hun eredienst uitoefenen. 

A. Afmetingen van de graven 

 
Artikel 22: 

1. urnenbegraving: 1 of 2 urnen in urnenkelder : 0,50   m   B    x    0,50    m    L 

2. urnenbegraving: 1 of 2 urnen in volle grond 0,50 m B x 1,00 m L (zolang als 

beschikbaar) 

3. persoon vanaf 7 jaar : 1,00 m B x 2,00 m 

L 4. kind minder dan 7 jaar : 0,70 m B x 1,50 m 

L 
 

De afstand tussen de gewone grafkuilen bedraagt 20 cm langs beide zijkanten en 50 cm langs de kant 

van het hoofd en voeten, behoudens andere aanduidingen op het plan. 

 
5. grafkelders (zolang als beschikbaar): 

voor 2 personen : 2,5 m² (1 m. x 2,5 m.); 

voor 3 personen: 2,5 m² (1 m. x 2,5 m.) 

OF 4 m² (1,33 m x 3 m.) 

voor 4 personen : 5 m² (2 m x 2,5 m.); 

voor 6 personen: 5 m² (2 m x 2,5 m.) 

OF 6 m² (2 m x 3 m.). 

B. Begraving in volle niet-geconcedeerde grond 

 
Artikel 23: 

In volle niet-geconcedeerde grond worden de lijken horizontaal begraven in een afzonderlijke 

kuil. De begraving kan gebeuren op een diepte van 2 m. of 1,5 m. 

De duur van de begraving wordt vastgesteld op 10 jaar. 

 
In een graf van 2 m. diepte, in volle niet-geconcedeerde grond, is nabegraving van een zeer 

nabij familielid of de samenwonende partner, op een diepte van 1,5 m mogelijk,. 

 
Artikel 24: 

1. De percelen bestemd voor het begraven van personen vanaf 7 jaar in volle grond, hebben een 

éénvormige oppervlakte van 2 m² (1m x 2m). 

De plaats kan worden ingenomen door : 

A. één lijk begraven op 2 m. 

B. twee lijken, het eerste wordt begraven op 2 m., het tweede lijk mag worden bijgezet op 

1,5 m. 

C. één lijk en vier asurnen : het lijk wordt op 2 m. begraven. Een eerste urne mag worden 

bijgezet, in een afzonderlijke kuil op 80 cm diepte, daarna kan telkens een asurne, in een 

afzonderlijke kuil, worden bijgezet op 80 cm diepte. Indien de eerste begraving geen lijk is, dan 

dient of dienen de urne(n) die reeds begraven werden, ontgraven te worden, zodat het lijk op 2 m. 

diepte kan begraven worden. 
D. vier asurnen die ieder in een afzonderlijke kuil van 80 cm. diepte worden bijgezet. 
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2. De percelen bestemd voor het begraven van urnen 
 
De percelen bestemd voor het begraven van urnen, in volle grond, hebben een éénvormige oppervlakte 

van 0,5 m² (0,5 m x 1 m) en kunnen ingenomen worden door één of twee asurnen, die ieder in een 
afzonderlijke kuil van 80 cm. diepte worden bijgezet. 

 
A. De percelen bestemd voor het begraven van urnen, in een urnenkelder, hebben een 

éénvormige oppervlakte van 0,25 m² (0,5 m x 0,5 m) en kunnen ingenomen worden door één of 

twee asurnen. 

B. Begraving in volle geconcedeerde grond 

 
Artikel 25: 

§1. Zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt, kunnen concessies worden 

verleend voor het begraven van één of meer stoffelijke overschotten of asurnen. 

Deze concessies worden per vierkante meter verleend, met een minimum van 0,25 vierkante meter. 

 
§2. Eenzelfde concessie mag slechts dienen: 

- voor de aanvrager, zijn echtgenoot of de persoon met wie zij/hij op het ogenblik van de 

aanvraag een feitelijk gezin vormde (al dan niet met een samenlevingscontract) en zijn 

bloed- en aanverwanten; 

- voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de 

gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven, 

 
§3. Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens familie. De 

aanvrager heeft echter niet het recht van die concessie gebruik te maken daar hij niet verwant is met 

degene voor wie de aanvraag is gedaan. De aanvrager kan de begrafenisondernemer zijn. 

De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden. 

Wanneer een of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed- of aanverwant zijn van 

de aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager zelf, maar 

ook, voor akkoord, door alle begunstigden. Deze verplichting moet niet worden nageleefd, wanneer 

gebruik gemaakt wordt van de in alinea 3 bepaalde mogelijkheid. 

 
§4. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de 

overlevende een concessie aanvragen. 

 
§5. De vergunningen worden slechts toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de 

onderscheiden begraafplaatsen volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen. In geen 

geval mag er een vergunning verleend worden op de plaats bestemd voor de niet-vergunde gronden. 

 
Artikel 26: 

Door het verlenen van een concessie vervreemdt het college de grond niet, evenmin als het hem 

verkoopt of verhuurt. Het verleent slechts een recht van genot en van gebruik met een speciale en 

nominatieve bestemming. 

Er mag aan de vergunde grond nooit een andere bestemming gegeven worden dan die waarvoor hij 

werd verleend. 

De concessies zijn onoverdraagbaar. 

 
Artikel 27: 

De concessies in grafkelders, nissen en in volle grond hebben een duur van 20 jaar. 

Een hernieuwing voor maximaal 20 jaar blijft mogelijk zolang er nog een nabestaande in eerste 
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graad (zowel in rechte- als in zijlijn) leeft. 

De concessies voor kinderen en jongeren tot de leeftijd van 18 jaar hebben een duur van 50 jaar. 

 
Artikel 28: 

Het toekennen van concessies gebeurt door het college van burgemeester en schepenen. 

De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag 

de concessie verwaarloosd is. 

Het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 29: 

De concessie wordt hernieuwd bij beslissing van het college. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een hernieuwing zonder bijzetting en een hernieuwing 

met bijzetting. 

 
A. hernieuwing zonder bijzetting: 

 

De aanvraag wordt ingediend door enige belanghebbende vóór het verstrijken van de vervaldatum 

van de concessie. De concessie kan worden hernieuwd voor een termijn van minimum 10 jaar en 

maximum 20 jaar. Voor kinderen en jongeren tot de leeftijd van 18 jaar kan de concessie worden 

hernieuwd voor een termijn van maximum 50 jaar. 

De concessie kan worden hernieuwd zolang er nog een nabestaande in eerste graad (zowel in rechte- 

als in zijlijn) leeft. 

De concessies worden hernieuwd tegen de prijs en de voorwaarden die gelden op het ogenblik van 

de aanvraag tot hernieuwing. 

Voor de kinderen en jongeren, die voor de inwerkingtreding van dit reglement reeds begraven zijn, 

wordt de bestaande concessie automatisch kosteloos vernieuwd voor een periode van 50 jaar vanaf 

de vervaldatum van de concessie. 

 
B. hernieuwing met bijzetting: 

 

De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag van enige belanghebbende voor een nieuwe periode 

van dezelfde duur worden hernieuwd naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie. 

Indien bij een vorige bijzetting geen uitdrukkelijke hernieuwing van de termijn werd 

aangevraagd dan kan er geen hernieuwing meer worden aangevraagd bij eventuele volgende 

bijzettingen. 

Ingeval er van de mogelijkheid in lid 1 geen gebruik wordt gemaakt tijdens en na de laatste 

begraving in de concessie en indien deze begraving zich minder dan tien jaar vóór het 

verstrijken van de concessie voordoet, moet het graf, de grafkelder of nis voor een termijn van 

tien jaar behouden blijven. 

Na het verstrijken van de termijn kan er geen hernieuwing van de concessie, noch een 

nieuwe begraving worden toegelaten. 

 
Artikel 30: 

De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in artikel 29 wordt proportioneel berekend op het 

aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt. 

 
Artikel 31: 

De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag en de voorwaarden voor het hernieuwen van een 

concessie vast. 
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Artikel 32: 

In volle geconcedeerde grond worden de lijken horizontaal begraven in een afzonderlijke 

kuil. De begraving kan gebeuren op een diepte van 2 m. of 1,5 m. 

De duur van de begraving wordt vastgesteld op 20 jaar. 
 

In een graf van 2 m. diepte, in volle niet-geconcedeerde grond, is nabegraving, op een diepte van 1,5m 

mogelijk, van een zeer nabij familielid of de samenwonende partner. 

 
1. De percelen bestemd voor het begraven van personen vanaf 7 jaar in volle grond, hebben een 

éénvormige oppervlakte van 2 m² (1m x 2m). 

De plaats kan worden ingenomen door : 

A. één lijk begraven op 2 m. 

B. twee lijken, het eerste wordt begraven op 2 m., het tweede lijk mag worden bijgezet op 

1,5 m. 

C. één lijk en vier asurnen : het lijk wordt op 2 m. begraven. Een eerste urne mag worden 

bijgezet, in een afzonderlijke kuil op 80 cm diepte, daarna kan telkens een asurne, in een 

afzonderlijke kuil, worden bijgezet op 80 cm diepte. Indien de eerste begraving geen lijk is, dan 

dient of dienen de urne(n) die reeds begraven werden, ontgraven te worden, zodat het lijk op 2 m. 

diepte kan begraven worden. 
D. vier asurnen die ieder in een afzonderlijke kuil van 80 cm. diepte worden bijgezet. 

 
2. De percelen bestemd voor het begraven van urnen 

A. De percelen bestemd voor het begraven van urnen, in volle grond, hebben een éénvormige 

oppervlakte van 0,5 m² (0,5 m x 1 m) en kunnen ingenomen worden door één of twee asurnen, die 

ieder in een afzonderlijke kuil van 80 cm. diepte worden bijgezet. 

 
B. De percelen bestemd voor het begraven van urnen, in een urnenkelder, hebben een 

éénvormige oppervlakte van 0,25 m² (0,5 m x 0,5 m) en kunnen ingenomen worden door één of 

twee asurnen. 

D. Begraving in grafkelder 

 
Artikel 33: 

In principe zijn de percelen bestemd voor de bouw van geprefabriceerde grafkelders voorbehouden 

voor kelders met twee boven elkaar liggende lagen; maar de dienst der begraafplaatsen kan drie 

lagen toestaan. 

 
Artikel 34: 

Het bestuur behoudt zich het recht voor eventueel in eigen beheer grafkelders te plaatsen of te laten 

plaatsen en deze vervolgens ter beschikking te stellen van de concessiehouders voor dezelfde duur 

als de concessie en dit tegen een door de gemeenteraad periodisch vast te stellen prijs. Zodra het 

bestuur van dit recht gebruik maakt, mogen er geen kelders door particulieren worden geplaatst. 

 
Artikel 35: 

De kelders moeten derwijze ingericht zijn dat ze kunnen geopend worden hetzij langs de voorzijde, 

hetzij langs de bovenzijde. Ze zijn zo geconstrueerd dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en 

worden afgevoerd, zonder hinder voor de omgeving. Desnoods verloopt de luchtafvoer via een 

efficiënte ontgeuringsfilter. In grafkelders worden de lijken bijgezet op een diepte van tenminste 

80 cm. 

In grafkelders mogen er per afzonderlijk vak, ofwel één lijk ofwel zes urnen begraven worden. 

De afmetingen van de percelen voor concessies met grafkelder worden door het college van 

burgemeester en schepenen bepaald. 



387  

 
Artikel 36: 

In de toekomst worden geen nieuwe grafkelders meer geplaatst noch toegelaten. 

E. CREMATIE 

 
Artikel 37: 

De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 
Artikel 38: 

Voor crematie is een toestemming vereist van: 
- de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat 

overlijden heeft plaatsgehad in een gemeente van het Vlaamse Gewest. 

- de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium 

ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, als het overlijden heeft plaatsgehad buiten 

een gemeente van het Vlaamse Gewest. 

 
Artikel 39: 

§1. De as van de gecremeerde lijken kan binnen de omheining van de begraafplaats: 

 
A. worden begraven op de plaats van de gewone begravingen of in geconcedeerde grond op 

een diepte van tenminste 80 cm: oppervlakte 2 m²: max. 4 urnen 

oppervlakte 0,25 m² (urnenkelder): max.2 

urnen; oppervlakte 0,50 m² (volle grond): max. 

2 urnen 

B. worden bijgezet in een columbarium in gesloten nissen; 

C. worden bijgezet in een grafkelder; 

D. worden uitgestrooid op het daartoe voorbehouden perceel van de begraafplaatsen door 

middel van een strooitoestel dat door de gemeentelijke aangestelde of door een 

begrafenisondernemer onder toezicht van een aangestelde van de gemeente mag worden bediend; 

E. worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder 

de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt; 

 
§2. Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door 

de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel 

de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- 

of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van 

de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken: 

 

A. worden begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze begraving kan evenwel 

niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. Indien het een terrein 

betreft dat niet eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, 

schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. De begraving van de 

as gebeurt aansluitend op de crematie. 

B. worden uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats of de territoriale zee. Deze 

uitstrooiing kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraaf¬plaats. 

Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van de overledene of zijn nabestaan¬den, is 

een voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. 

De asverstrooiing gebeurt aansluitend op de crematie. 

C. in een urne worden ter beschikking gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard op 

een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een einde komt aan de bewaring van de as op een 
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andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg 

voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraaf¬plaats gebracht 

om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden 

op een aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee. 

 
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. 

 

Onverminderd hetgeen is bepaald in de eerste alinea kan, op verzoek van de echtgenoot en van de 

bloed- of aanverwanten in eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen 

worden meegegeven. 

 
Artikel 40: 

Zowel op de strooiweide als aan het columbarium, wordt een plaats voorbehouden voor het 

aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen. 

Aan de strooiweide brengt het stadsbestuur de door de stad geleverde, éénvormige naamplaatjes 

aan op een daartoe voorbehouden plaat. 

De door de nabestaanden aangebrachte naamplaatjes en/of andere voorwerpen kunnen ambtshalve 

worden verwijderd door de stadsdiensten. 

Op de strooiweide mogen geen bloemen of andere voorwerpen (bv. geluidsinstallatie) worden 

geplaatst, ook niet tijdens een asverstrooiing. 

 
Artikel 41: 

Het stadsbestuur is gemachtigd om de asurne(n) na het verstrijken van de termijn uit te strooien 

op de asverstrooiingsweide. 

De verwijderingen moeten minstens één jaar op voorhand worden aangekondigd door middel van 

aanplakking aan de ingang(en) van de begraafplaats en aan de te verwijderen graven of groep van 

graven. 

 
Artikel 42: 

Columbarium – gesloten nissen. 

 
De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek door de aangestelde van de stad worden 

bijgezet in een gesloten nis van het columbarium. 

 
Nadat de asurne in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de stad afgesloten. 

In een nis kunnen maximaal 2 urnen worden bijgezet. 

Op een geconcedeerde nis kan door de familie een geïndividualiseerde afdekplaat (naamplaat) 

worden bevestigd. 
Deze naamplaat dient te voldoen aan volgende voorschriften: 

 
- vermeldingen: naam en voornaam van de overledene (eventueel) de initialen van de volgende 

voornamen of naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e), geboorte- en sterftejaar van 

de overledene(n); 

- materiaal : zwarte 

graniet dikte : max. 2 cm. 

 
Op een niet-geconcedeerde nis mag enkel de naamplaat worden geplaatst die door het stadsbestuur 

ter beschikking wordt gesteld. 
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Hoofdstuk 6: Ontgravingen, opruiming van graven en wijziging van bestemming 

A. Ontgravingen 

Artikel 43: 

 

Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden verricht 

dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester en enkel om ernstige redenen 

 

Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. Alle kosten 

zijn ten laste van de aanvragers. 

 
Artikel 44: 

§1. De ontgraving van een lijk is slechts toegelaten: 

 
- om een lijk over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd 

graf van een overleden familielid of naar een familiegrafkelder of naar een andere gemeente; 

- om een lijk over te brengen van een grafkelder of wachtkelder naar een familiegrafkelder: 

- op bevel van de gerechtelijke overheid of wegens een bestuurlijke beslissing. 

Ontgravingen van lijken van de erebegraafplaats worden niet toegelaten. 

§2. De ontgraving van een urne is slechts toegelaten: 

 
- van een al dan niet-geconceerd graf naar een geconcedeerde familienis, een geconcedeerde 

familiegrafkelder of geconcedeerd graf van een overleden familielid; 

- van een al dan niet-geconcedeerde nis naar een geconcedeerde familiegrafkelder; 

- of van een niet-geconcedeerde nis naar een geconcedeerd graf, een geconcedeerde 

familiegrafkelder of een geconcedeerde nis; 

- van een familiegrafkelder naar een geconcedeerde nis. 

 
Artikel 45: 

De gemotiveerde aanvraag tot ontgraving dient door een nabestaande schriftelijk te worden gericht 

aan de burgemeester. 

Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te 

leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd: 

 
A. dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, worden in overleg met de dienst van de 

begraafplaatsen vastgesteld; 

B. het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf 

kunnen bemoeilijken of beletten, moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving 

wordt overgegaan. De plaats van ontgraving wordt visueel afgeschermd voor het publiek; 

C. het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit 

het graf en het vullen van de kuil geschiedt door de zorgen van de stad; 

D. het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de 

nis, geschiedt door de zorgen van de stad. 

 
Artikel 46: 

Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot en met 30 november en op maandagen en 

zaterdagen geen opgravingen verricht. 

Bij de ontgraving worden enkel de door de burgemeester gerechtigde personen toegelaten. 
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Van de ontgraving wordt een verslag opgemaakt. Indien nodig wordt een nieuwe kist gebruikt en 

kan elke andere maatregel worden genomen om de welvoeglijkheid en de openbare 

gezondheid te beschermen, zulks op kosten van de aanvrager. 

Alle maatregelen voorgeschreven door de rijksgezondheidsdienst, dienen in acht te worden 

genomen. Tijdens de ontgraving moet de begraafplaats gesloten worden. 

 
Artikel 47: 

Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een 

andere gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch 

gesloten omhulsel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden. 

 

B Opruiming van de graven 

 
Artikel 48: 

De verwijderingen moeten minstens één jaar op voorhand worden aangekondigd door middel van 

aanplakking aan de ingang(en) van de begraafplaats en aan de te verwijderen graven of groep van 

graven. 

 
Artikel 49: 

De graftekens die zich bevinden op de te verwijderen graven moeten door de naastbestaanden 

worden verwijderd binnen de door het bestuur vastgestelde termijn. 

 
Na de vervaldag worden de gronden in gebruik genomen en zullen de graftekens van ambtswege 

verwijderd worden. Ze worden eigendom van de gemeente. 

 
Artikel 50: 

Voor de ruiming van een begraafplaats of een gedeelte ervan wordt een draaiboek opgemaakt. 

Het draaiboek omschrijft: de werkzaamheden, de richtlijnen voor de bescherming van het 

uitvoerend personeel, de werkwijze bij - en de bestemming van mogelijk onverteerde resten en de 

bestemming van mogelijk aangetroffen waardevolle voorwerpen. 

 
Tijdens de opruiming wordt de plaats van de te op te ruimen graven visueel afgeschermd voor het 

publiek. De bij het ruimen van een graf gevonden resten van kleding, een doodskist of een lijkwade 

worden afgevoerd voor verbranding. Een omhulsel die de zuurstoftoetreding belemmert, moet 

worden verwijderd. Als de verwijdering niet mogelijk is, dan wordt het omhulsel luchtdoorlatend 

gemaakt. 

C Wijziging van bestemming 

 
Artikel 51: 

In geval van terugneming van het geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens 

openbaar belang of dienstnoodwendigheden kan de concessiehouder geen aanspraak maken op 

enige vergoeding. 

Hij heeft slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis 

van dezelfde grootte, op een ander deel of op een andere begraafplaats van de stad. 

De kosten voor overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens en deze voor het 

eventueel plaatsen van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de stad. 

 
Artikel 52: 

In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van een begraafplaats) 

kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoedingen. 

Hij heeft slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde oppervlakte op 
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de nieuwe begraafplaats. 

De kosten van eventuele overbrenging van de graftekens evenals deze van de eventuele plaatsing 

van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager bedoeld in de hiernavolgende alinea. 

Dit recht op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde oppervlakte op de nieuwe 

begraafplaats is afhankelijk van het indienen van een aanvraag door enige belanghebbende vóór de 

datum van het stopzetten van de begravingen op de oude begraafplaats. 

 
Artikel 53: 

Wanneer het concessiecontract om gelijk welke reden teneinde loopt worden de graftekens door de 

belanghebbende verwijderd binnen de termijn van drie maanden. Gebeurt dit niet, dan worden zij 

van ambtswege verwijderd. De van ambtswege verwijderde graftekens en de ondergrondse 

constructies worden eigendom van de stad. 

 

Artikel 54: 

Op verzoek van de concessiehouder kan de gemeenteraad in de loop van het contract een 

geconcedeerd perceel terugnemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of zulks wordt ingevolge de 

overbrenging van de stoffelijke overblijfselen. 

De stad is bij overneming slechts gehouden tot terugbetaling van een bedrag berekend in verhouding 

tot de nog te lopen termijn en op basis van de bij de toekenning betaalde retributie. 

Hoofdstuk 7: Afmetingen grafstenen, aanplantingen en hun onderhoud 
 

Artikel 55: 

Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, en zonder 

afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder, heeft eenieder het recht op het graf of het 

columbarium van zijn verwante of vriend, een grafteken te doen plaatsen. 

 
Artikel 56: 

Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, 

afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust 

op de begraaf¬plaats kunnen verstoren. 

 
De grafstenen en andere gedenktekens mogen volgende afmetingen niet overschrijden: 

A. Gewone graven 

Hoogte : 1,50 

Breedte : 0,90 m. 

Dikte : 0,30 m. 

Lengte : 2,00 m. 

B. Kindergraven: kinderen - 7 jaar 

Hoogte : 1,50 m. 

Breedte : 0,60 m. 

Dikte : 0,30 m. 

Lengte : 1,50 m. 

C.- Graven voor max. 2 urnen (in volle grond): 

Enkel een platte steen zonder rugzijde. Geen enkel gedenkteken op deze graven mag rechtop 

worden geplaatst. 

 
lengte : 1,00 m (volle grond). 

Breedte : 0,50 m. 

Dikte : 0,10 m. (boven het maaiveld) 
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- Graven voor max. 2 urnen (urnenkelder): 
 

Enkel een platte steen zonder rugzijde. Geen enkel gedenkteken op deze graven mag rechtop 

worden geplaatst. 

 
Lengte: 0,50m 
Breedte: 0,50m 

Dikte: 0,10m (boven het maaiveld) 

 
De platte steen, in zwarte graniet, “Marlyn”, “Indian black”, “absolute black”, “premium black” of 

”jet black” dient te worden aangebracht op de betonnen afdeksteen die reeds door het stadsbestuur 

op de urnenkelders werd voorzien. 

 

Het is evenwel ook toegelaten om deze betonnen afdeksteen te vervangen door een identieke 

zwarte granieten steen (zoals hierboven bepaald). 

 
De volgende vermeldingen mogen op de gedenktekens van de urnengraven en 

–kelders worden aangebracht: 

 
- de naam en voornaam van de overledene; 

- de naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e),; 

- de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene(n); 

- eventueel een foto en een gravure van max. 50 x 90 mm. 

D. nissen 

 
Op de nissen mag door de familie een geïndividualiseerde afdekplaat (naamplaat) worden bevestigd. 

Deze afdekplaat dient te voldoen aan volgende voorschriften : 

 
- vermeldingen : naam, voornaam, initialen van de volgende voornamen, de naam en voornaam 

van de echtgeno(o)t(e), geboorte- en sterfjaar van de overledenen; 

- materiaal: : zwarte graniet 

- dikte : max. 2 cm. 

 
Aan de niet-geconcedeerde nissen mogen geen andere naamplaten worden aangebracht dan deze 

die door het stadsbestuur ter beschikking worden gesteld. 

E. Kelders (zo lang als beschikbaar) 

 
1 pers. 3 pers.* 3 pers*. 4 pers. 6 pers.* 6 pers.* 

Hoogte 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 

Breedte 1,00 m 1,32 m 1,00 1,99 m 1,99 m 1,99 m 

Dikte 0,30 m 0,30 m 0,30 m 0,30 m 0,30 m 0,30 m 

Lengte 2,55 m 3,05 m 2,55 m 2,55 m 3,05 m 2,55 m 

*volgens de geplaatste kelder. 

 
De aanplantingen mogen een hoogte van 50 cm. niet overschrijden. 

Een verharding van 10 cm. breedte gelijkliggend met het maaiveld moet als afboording rond een 

graf¬steen of gedenkteken worden aangebracht. 

F. Islamitische graven 

 
Voor de zone(s) die voorzien zijn voor de begraving van personen met islamitische 

geloofsovertuiging zijn dezelfde regels en bepalingen van toepassing als voor de andere nieuwe of 
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opnieuw in gebruik genomen percelen en graven 

 
Voor de hierna vermelde items gelden onderstaande maximale afmetingen: 

A. vaasjes 

 
Het is toegestaan om een vaasje te bevestigen aan de afdekplaat van het columbarium. Het vaasje 

mag niet hoger zijn dan 14 cm met een maximum diameter van 7cm. Het vaasje mag de 

binnenmaat van de afdekplaat niet overschrijden. 

B. naamplaatjes strooiweide 

 
De door de stad geleverde naamplaatjes hebben een afmeting van 70 x 30 x 1,5 

mm; vermeldingen: voornaam en naam, geboorte- en overlijdensjaar; 
materiaal: goudkleurig gegraveerd aluminium; 

 

inkleuring: zwart; 

zijkanten: geschuurd; 

lettertype: times 1; 

C. asurne 

 
De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende 

: hoogte : 29 cm; 

Æ onderaan : 15 cm; 

Æ in het breedste deel : 16 cm. 

 
Artikel 58: 

Indien diegene die het grafteken plaatst, zich niet houdt aan de voorgeschreven afmetingen van de 

verschillende graftekens zoals bepaald in art.57, bekomt de familie/verantwoordelijke nabestaande 

een aanmaning om deze aan te passen binnen de drie weken. Indien de aanpassingen niet gebeuren 

binnen de vermelde termijn, wordt een tweede aanmaning gestuurd. 

 
De afdekplaten die mogen worden aangebracht op de geconcedeerde nissen dienen conform de 

voorschriften van artikel 56 van dit reglement te worden gemaakt. Ingeval men afwijkt van deze 

voorschriften wordt dezelfde procedure toegepast als hoger vermeld in dit artikel. 

 
Het stadsbestuur kan na deze tweede aanmaning het grafteken/gedenkplaat verwijderen op kosten 

van de overtreder. 

 
Artikel 59: 

De rechtopstaande kruisen, grafstenen of andere gedenktekens moeten voldoende worden 

verankerd zodat ze niet kunnen overhellen door het ineendringen van de aarde of door een andere 

oorzaak. 

 
Artikel 60: 

De graftekens mogen in geen geval de afmetingen van het graf overschrijden. De graftekens moeten 

aan de juiste afmetingen voldoen. Als een grafteken wordt geplaatst op een oud(er) perceel mag 

deze de eenvormigheid van het perceel niet schaden. 

 
Artikel 61: 

De plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens worden uitgevoerd onder het toezicht 

van de stedelijke overheid en binnen de termijn die zij bepaalt. De weggenomen of aangevoerde 

graftekens mogen niet hinderlijk worden opgesteld voor de bezoekers van de begraafplaats. 
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Hiervoor is een schriftelijke toestemming vereist. 

Deze toelating wordt enkel verleend aan de eigenaars of hun lasthebbers. 

Zij moet vooraf aan de grafmaker gegeven worden om tot verrechtvaardiging te dienen. 

 
Artikel 62: 

Alle grafstenen en –tekens moeten worden geplaatst op de hiervoor voorziene fundering of op een  

betonnen steunplaat. Als deze ontbreekt, dient men te wachten met het plaatsen van de graftekens tot 

hieraan wordt voldaan. De lijnrichting voor de plaatsing wordt door het stadsbestuur gegeven. De 

herstellingskosten bij een latere verzakking worden gedragen door de nabestaanden. 

 
Artikel 63: 

Graftekens mogen worden geplaatst na voorafgaande toelating van het stadsbestuur. 

Een grafteken moet blijven staan gedurende de gehele duur van de begraving. 

Voor alle werken die dienen uitgevoerd te worden op al of niet-geconcedeerde grond treedt hetzij de 

concessiehouder hetzij de betrokken familie op als lastgever en uitsluitend voor zijn rekening. Hij zal 

onverwijld alle beschadigingen en schade moeten herstellen, veroorzaakt door de werken die hij zou 

hebben laten uitvoeren. 

Bij ontstentenis zal het stadsbestuur de herstelling van ambtswege en op kosten van de 

concessiehouder of de betrokken familie laten uitvoeren. 

De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang 

niet belemmeren. 

De graftekens op de graven in volle grond op de oude percelen dienen geplaatst te worden op een 

betonnen steunplaat. 

 
Artikel 64: 

Geen enkel hulp- of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden 

achterge¬laten. 

De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften; de voor graftekens 

bestemde stenen dienen langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt te zijn en gereed om 

onmiddellijk geplaatst te worden. Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op 

bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op 

kosten van de overtreder. 

 
Artikel 65: 

Het graf of grafteken mag niet worden afgedekt met materialen die door aard of wijze van 

aanbrengen gemakkelijk op de wegen of de naburige graven kunnen verschuiven (grind, 

kiezel, steenslag, e.d.) of het onderhoud bemoeilijken. 

 
Artikel 66: 

Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn. 

Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit 

breekbaar glas. 

 
Artikel 67: 

Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. 

Kniel- of bidbanken zijn niet toegelaten. 

 
Artikel 68: 

De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden 

worden. Wanneer ze afgestorven zijn moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zal 

de opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het 
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stadsbestuur. Het is verboden om potten in de grasvelden in te graven. 

 
Er worden enkel aanplantingen uitgevoerd in opdracht van het stadsbestuur. 

 
Artikel 69: 

1. De scheefstaande en omgevallen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor 

Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden. 

2. De aangevoerde grafsteen of –tekens, die tien werkdagen vóór Allerheiligen bij de sluiting van de 

begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familie¬leden 

daags na ontvangst van de verwittiging vóór 10 uur 's morgens verwijderd zijn, zoniet zul¬len 

grafstenen, graftekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en zonder enig 

verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de stad. 

 
Artikel 70: 

De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Verwaarlozing staat 

vast als een graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig 

is. 

 

De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte opgesteld door de burgemeester of zijn 

gemachtigde. 

Die akte blijft één jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het 

verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van 

ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in 

gebreke blijvende familie. De stoffelijke resten van de geconcedeerde grafruimte worden naar een 

gewoon graf overgebracht. 

Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op concessie. 

 
Artikel 71: 

Het college van burgemeester en schepenen regelt autonoom de bestemming van de graftekens die 

eigendom van de stad zijn. Zij maakt een lijst op met graven van lokaal historisch belang. 

De graven en grafmonumenten, opgenomen op deze lijst moeten vijftig jaar bewaard blijven en 

worden onderhouden door de stad. 

 
Artikel 72: 

 

De stad staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Zij kan evenmin 

verantwoordelijk gesteld worden voor schade door particulieren, toegebracht aan de graven of de 

erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen, enz. 

Hoofdstuk 8: Ereperk 

 
Artikel 73: 

De erebegraafplaatsen komen enkel voor op de begraafplaats van Schurhoven en zijn voorbehouden 

aan: 

 
1. de oud-strijders 1914 – 1918; 

2. de invaliden-soldaten en de invaliden-erkende weerstanders 1940 – 1945; 

3. de politieke gevangenen; 

4. de erkende krijgsgevangen; 

5. de erkende weerstanders 1940 – 1945; 

6. de oud-strijders 1940 – 1945; 

7. de erkende weggevoerden; 
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8. de werkweigeraars; 

9. de erkende Korea strijders. 

 
Deze erebegraafplaatsen bestaan uit afzonderlijke graven, welke zonder onderbreking worden 

ingenomen en welke voorzien worden van een éénvormig onderscheidingsteken, dat naam en 

voornaam, geboorteplaats en –datum, plaats en datum van overlijden en de hoedanigheid van 

de overledene vermeldt. 

 
Op de erebegraafplaats zijn enkel snij-of potbloemen, geplaatst in niet-breekbaar materiaal, 

toegelaten. 

Er mogen geen bloemen, planten of struiken worden ingegraven of aangeplant. 

De erebegraafplaatsen worden vergund mits: 

A. de aanvraag wordt ingediend langs of door de belanghebbende oud-strijdersvereniging; 

B. de aanvraag wordt ingediend door een naast familielid met voorlegging van de nodige 

bewijsstukken tot staving van de hoedanigheid van de overledene; 

 

De personen vermeld in de eerste alinea kunnen onder dezelfde voorwaarden op alle 

begraafplaatsen van het grondgebied worden begraven in een individueel graf in volle grond of een 

grafkelder. Hun gecremeerde lijk kan worden bijgezet in een nis of worden verstrooid. 
Deze graven worden vergund voor een termijn van 50 jaar. 

 
Artikel 74: 

Het onderhoud van de erebegraafplaatsen is ten laste van de stad. 

 
Artikel 75: 

Aan de graven van de personen die gemachtigd zijn om op de ereperken te worden begraven, maar 

die in een grafkelder of in een tijdelijke concessie zijn begraven, wordt op verzoek van de 

belang¬hebbenden, een door het gemeentebestuur bezorgd driekleurig plakket bevestigd. 

Hoofdstuk 9: levenloos geboren kinderen onder de wettelijke levensvatbaarheidsgrens 

 
Artikel 76: 

1. Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 180 dagen nog niet 

hebben bereikt worden op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd. De begraving gebeurt op 

een voorbehouden gemeenschappelijke ruimte op de stedelijke begraafplaats van Schurhoven, de 

zogenaamde Hartjesweide. 

2. De naaste verwant meldt deze begraving aan de dienst burgerlijke stand, minstens één dag 

vooraf, via het geëigende formulier. 

3. De nabestaanden kunnen op de hartjesweide enkel het voorziene gedenkteken met een beertje, 

sterretje of hartje plaatsen. Dit gedenkteken kan besteld worden bij de dienst burgerlijke stand. Op 

verzoek kan ook naam en datum van het kind in het gedenkteken gegraveerd worden. 

 
Hoofdstuk 10: Politiemaatregelen 

 
Artikel 77: 

Het publiek is toegelaten op de begraafplaatsen, gedurende de maanden april tot en met oktober: 

van 8.00 uur tot 18.00 uur en gedurende de overige maanden van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Op 1 en 2 november zijn de begraafplaatsen de hele dag geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur. 

De burgemeester is gerechtigd de openings- en sluitingsuren te wijzigen. 

Artikel 78: 
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Het is verboden : 

1. zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de openingsuren; 

2. de grasperken en de beplantingen van de begraafplaatsen en aanhorigheden te betreden of 

deze grasperken en beplantingen op welke wijze ook te beschadigen; 

3. voorwerpen zonder toelating weg te dragen; 
de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen; 

4. binnen de omheining van de begraafplaatsen en op de aanhorigheden vuilnis en afval neer te 

leggen tenzij op de daartoe aangewezen plaatsen; 

5. op de begraafplaatsen gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op 

touw te zetten die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de doden stoort of 

kan storen; 

6. met voertuigen de begraafplaatsen binnen te rijden, tenzij er om uitzonderlijke redenen 

daartoe toelating verleend wordt, dit verbod geldt niet voor rijtuigen voor het vervoer van 

personen met een handicap; 

7. vergezeld te zijn van honden of andere huisdieren, uitgezonderd de visueel gehandicapten of 

andere personen met een handicap; 

 

opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden 

verschuldigde eerbied verstoren. 

 
Artikel 79: 

Op de begraafplaats is elke aanplakking, opschriften of reclame die niet bepaald is in het decreet van 

16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging verboden. 

Het is verboden op de begraafplaatsen te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te 

verkopen, zijn diensten aan te bieden. 

 
Artikel 80: 

De personen die een verbod, bepaald in artikel 78 en 79, overtreden worden door de aangestelde 

van de stad buiten de begraafplaatsen gezet, onverminderd de gerechtelijke vervolgingen. 

 
Artikel 81: 

Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor de diefstallen of beschadigingen die op de 

begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden. 

 
Artikel 82: 

Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het strafwetboek, worden 

de inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft met een gevangenisstraf van één tot 

zeven dagen evenals met een boete van één tot 25,00 EUR ofwel met één van deze straffen alleen. 

Hoofdstuk 11: Slotbepalingen. 

 
Artikel 83: 

Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging. 

 
Artikel 84: 

Elke vorige verordening van de stad Sint-Truiden betreffende hetzelfde onderwerp, 

wordt opgeheven, op de datum waarop deze verordening van kracht wordt. 

 
Artikel 85: 

Afschrift wordt toegestuurd aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg, de griffies van de 

rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze van de politierechtbank. 
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62.Stedelijk retributiereglement op de begraafplaatsconcessies en de 
ontgravingen63 

 
 

Hoofdstuk I 

1. Begravingen 

Artikel 1: 

- De retributie voor een concessie van een graf, een nis of grafkelder voor een volwassen persoon 

(>18 jaar) die voor de eerste maal wordt toegekend en de hernieuwing ervan wordt vastgesteld 

op 6,00 EUR/m² per jaar. 

- Er is geen retributie verschuldigd voor een concessie van een graf voor een kind of jongere 

(<18 jaar) die voor de eerste maal wordt toegekend en bij hernieuwing. 

- Voor alle personen die niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 15 van het reglement op 

de begraafplaatsen en de lijkbezorging wordt de retributie voor een nieuwe concessie vastgesteld op 

een vaste som van 500,00 EUR te vermeerderen met de prijs van de concessie en de prijs van de 

door de stad gebouwde nis of kelder. 

- Voor het begraven op een speciaal door de familie aangevraagde plaats, afwijkend van de 

regelmatige volgorde, wordt een retributie aangerekend van 150,00 EUR. 

- Voor teraardebestellingen buiten de uren bepaald in artikel 20 van het stedelijk 

begraafplaats¬reglement wordt, behoudens het een geval van overmacht betreft, een vaste 

vergoeding aangerekend van: 

* 30,00 EUR voor asverstrooiingen en bijzettingen in een nis; 

* 100,00 EUR voor begravingen in volle grond of bijzettingen in een grafkelder. 

A. Graven volwassenen en urnengraven 

 
Artikel 2: 

De retributie voor een concessie in een graf die voor de eerste maal wordt toegekend en de 

hernieuwing ervan wordt vastgesteld op 6,00 EUR/m² per jaar. 

B. Graven kinderen en jongeren (<18 jaar) - 

 
Artikel 3: 

Er is geen retributie verschuldigd voor een concessie voor kinderen en jongeren (<18 jaar). 

C. Grafkelders 

 
Artikel 4: 

Bij het toekennen van een grafkelderconcessie wordt de prijs van de door het 

stadsbestuur gebouwde kelder bij aangerekend; 

D. Ereperk 

 
Artikel 5: 

De oud-strijders 1914-1918, de invaliden-soldaten en de invaliden-erkende weerstanders 1940-

1945, de politieke gevangenen, de erkende krijgsgevangenen, de erkende weerstanders 1940-

1945, de oudstrijders 1940-1945, de erkende weggevoerden, de werkweigeraars en de erkende 

Koreastrijders hebben recht op een gratis begraving op de erebegraafplaatsen of in een gratis 

concessie voor de duur van 50 jaar. 

 
63 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 16 december 2016. 
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E. Nis

en 

Artikel 6: 

Bij het toekennen van een nisconcessie wordt de prijs van de door het stadsbestuur gebouwde nis bij 

aangerekend. 

2. Asverstrooiingen 

Artikel 7: 

Voor de asverstrooiing wordt geen retributie aangerekend. 

 
De retributie voor een naamplaatje voor de asverstrooiingsweide bedraagt de naar boven afgeronde 

aankoopprijs ervan. 

3. Hernieuwingen 

Artikel 8: 

Hernieuwing al dan niet met bijzetting: 

1. Voor een hernieuwing van een concessie in volle grond, kelder of nis is een retributie verschuldigd 

van 6,00 €/m² per jaar. 

2. Voor een hernieuwing van een concessie voor kinderen en jongeren (<18 jaar) is geen 

retributie verschuldigd. 

 
A. hernieuwing met bijzetting 

 

1. de hernieuwing van een grafconcessie in volle grond – duur 20 jaar: 6,00 €/m² per jaar. De 

vereiste retributie wordt berekend in verhouding met het nog te lopen aantal jaren in de 

bestaande concessie. 
Formule: het aantal jaren dat de hernieuwing de lopende concessie overschrijdt X de prijs per m². 

 
2. de hernieuwing met bijzetting van een grafkelder, een concessie nis of “eeuwigdurende concessie 

zonder grafkelder” : 

- a. waarvan de concessie werd toegekend vóór de inwerkingtreding van huidig reglement 

– maximum duur 50 jaar: 6,00 €/m² per jaar. 

- b. waarvan de concessie werd toegekend na de inwerkingtreding van huidig reglement – 

maximum duur 20 jaar: 6,00 €/m² per jaar. 

 
De vereiste retributie wordt in beide gevallen berekend in verhouding met het nog te lopen aantal 

jaren in de bestaande concessie 

 
Formule: het aantal jaren dat de hernieuwing de lopende concessie overschrijdt X de prijs per m² 

B. hernieuwing zonder bijzetting 

1. De vereiste retributie van 6,00 EUR/m²/jaar (graf, grafkelder of nis) wordt berekend in 

verhouding met het aantal jaren dat de hernieuwing de lopende concessie overschrijdt X de 

prijs per m². 

 
2. Voor de bijzetting in een bestaand graf, een familiegrafkelder of een nis van de personen vermeld 
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in artikel 5 is er geen vergoeding verschuldigd. 

4. Schoonmaken van graven 

Artikel 9: 

De retributie voor het schoonmaken van een grafgedenkteken, aangevraagd door particuliere 
personen, wordt per schoonmaakbeurt, voor zover dit werk wordt uitgevoerd door toedoen van de 

stad, bepaald op 5,50 EUR per m² grondoppervlakte van het graf. In deze retributie is 

het schoonmaakmateriaal begrepen. De aanvrager betaalt deze vergoeding vooraf aan 

de stadsontvanger. 

 
De rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming inzake ziektverzekering krijgen een 

vermindering van 1,00 EUR per m². Zij bewijzen hun hoedanigheid van rechthebbende aan de 

hand van hun strookje van het ziekenfonds 

5. Gietijzeren grafkruisen 

Artikel 10: 

De verkoopprijs van een gietijzeren grafkruis, afkomstig van de opruimingen van de kerkhoven, 

wordt vastgesteld op 100,00 EUR. 

De aanvrager dient het kruis zelf af te halen op de plaats aangeduid door de dienst van de 

kerkhoven. 

De prijs van een gerenoveerd grafkruis bedraagt 400,00 EUR, plaatsing door het 

stadswerkhuis inbegrepen 

Enkel particulieren, inwoners van onze stad, kunnen een grafkruis kopen. Per koper wordt 

principieel slechts één kruis verkocht. 

Het aangekochte kruis mag enkel worden gebruikt op één van de stedelijke begraafplaatsen op een 

perceel waar geen eenvormigheid van gedenktekens geldt. 

De aanvrager betaalt deze vergoeding vooraf aan de stadsontvanger. 

 
6. Algemene bepalingen 

Artikel 11: 

Overgangsbepaling: De bestaande concessies blijven gegund tot het einde van de destijds geldende 

termijnen. Na afloop ervan kunnen ze worden hernieuwd aan de dan geldende voorwaarden en 

prijzen. 

 
Artikel 12: 

 

Deze retributies zijn verschuldigd aan het stadsbestuur, door de aanvrager van de concessie. Deze 

dient de overeenkomstige vergoeding vooraf te betalen aan de stadsontvanger. 

Hoofdstuk II Ontgravingen 

 
Artikel 13: 

 

De retributies voor ontgravingen worden als volgt vastgesteld: 

 
A. 150,00 EUR voor ontgravingen uit wachtkelders; 

B. 250,00 EUR voor ontgravingen uit kelders; 

C. 150,00 EUR per ontgraving uit een al dan niet geconcedeerde nis; 

D. 800,00 EUR voor ontgravingen uit volle grond, al dan niet geconcedeerd; 
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E. 80,00 EUR per ontgraving uit volle grond voor kinderen – 1 jaar; 

F. 150,00 EUR per ontgraving uit volle grond voor kinderen van 1 tot 7 jaar; 

G. 150,00 EUR per ontgraving van een urne uit volle grond/urnenkelder. 

 
Artikel 14: 

Deze retributies zijn verschuldigd aan het stadsbestuur door de aanvrager van de ontgraving. Deze dient de 
overeenkomstige vergoeding vooraf te betalen aan de stadsontvanger. 

Hoofdstuk III Slotbepalingen 

 
Artikel 15: 

Het stedelijk retributiereglement op de begraafplaatsconcessies en de ontgravingen van 20 

september 2010 worden opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit besluit. 

 
Artikel 16: 

Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 20 december 2016. 
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63.Politiereglement van de begraafplaatsen64 

 
 

Hoofdstuk 1 : Algemeenheden 
 

Artikel 1.1: 

Elk overlijden in de gemeente moet zo vlug mogelijk aangegeven worden aan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk lijk op het 

grondgebied van de gemeente. 

 
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een 

getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer hiertoe aangesteld 

door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 
Artikel 1.2: 

Diegene die voor de begraving instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende 

de begrafenis. Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 

 
Artikel 1.3: 

Het gemeentebestuur beslist over de datum en het uur van de begraving. Behoudens in speciale 

gevallen, op advies van de behandelende geneesheer, zal de begrafenis ten vroegste plaatshebben 

24 uren na de aanvraag. 

 
Artikel 1.4:. 

Tot vormneming, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het overlijden niet werd 

vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld, ofwel, wanneer 

het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het lijk door 

de procureur des Konings. 

 
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend 

worden. 

 
Hoofdstuk 2 : Lijkbezorging 

 
Artikel 2.1: 

Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van het 

gemeentebestuur. 

 
Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag er niet in bewaring 

gegeven of teruggebracht worden zonder machtiging van de burgemeester. 

 
Artikel 2.2: 

De lijkkisten dienen in volle grond begraven te worden op een diepte van tenminste 1,20 m. 

In de bestaande grafkelders dient een bijzetting te gebeuren op een diepte van tenminste 0,60 m. 

Behoudens in geval van bijzetting in een grafkelder waar een hermetisch omhulsel verplicht is 

gedurende de periode van de bijzetting, is het verboden gebruik te maken van lijkkisten, foedralen, 

lijkwaden en producten die de natuurlijke en normale ontbindingen van de stoffelijke overschotten 

 
64 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 22 december 2015. 
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verhinderen. 

 
Artikel 2.3: 

De asurnen dienen begraven te worden in volle grond op een diepte van tenminste 0,60 m of 

te worden bijgezet in een columbarium of urnenkelder. 

 
Artikel 2.4: 

Asverstrooiingen gebeuren op een hiertoe voorbehouden strooiweide door een gemeentelijke 

aangestelde. 

 
Hoofdstuk 3 : Ontgravingen. 

 
Artikel 3.1: 

Ontgravingen zijn enkel mogelijk: 

a. op bevel van de gerechtelijke overheid; 

b. bij terugneming van het geconcedeerd perceel of de nis wegens openbaar 

belang of dienstnoodwendigheden; 

c. bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats; 

d. bij wijziging van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie en mits 

voorafgaande machtiging van de burgemeester; 

e. bij toepassing van artikel 24 en 24bis van het decreet op de begraafplaatsen en de 

lijkbezorging, zoals tot op heden gewijzigd en mits voorafgaande machtiging van 

de burgemeester; 

f. op verzoek van de overlevende echtgeno(o)te of samenwonende partner en de 

bloedverwanten 1e graad en mits voorafgaande machtiging van de 

burgemeester. Het verlenen van toestemming tot opgraving door de 

burgemeester kan enkel om ernstige redenen. 

 
Ingeval van herbegraving moet vooraf een toelating tot herbegraving worden bekomen op een 

gemeentelijke begraafplaats of een begraafplaats buiten de gemeente. Het stoffelijk overschot moet 

onmiddellijk naar de nieuwe bestemming worden vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle 

voorschriften. 
De kosten voor ontgraving worden geregeld in het retributiereglement. 

Ingeval van crematie, wordt de as behandeld overeenkomstig artikel 19 en 24 van het decreet op 

de begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 16.01.2004, zoals tot op heden gewijzigd. 

 
Artikel 3.2: 

Dag en uur van de ontgraving worden door de burgemeester bepaald. De begraafplaats dient op dat 

tijdstip voor het publiek gesloten te worden. 

De kosten van de ontgraving worden voor het uitvoeren van de werken betaald, overeenkomstig het 

tariefreglement. 

 
Artikel 3.3: 

Indien de staat van de kist of de urne het vereist, schrijft de burgemeester of zijn gemachtigde voor 

dat ze vernieuwd wordt of dat elke andere maatregel genomen wordt die van aard is de 

welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te beschermen. 

Indien de asurne, naar aanleiding van de toepassing van artikel 24 en 24bis van het decreet op 

de begraafplaatsen en de lijkbezorging, beschadigd is, moet deze vervangen worden. 

Indien wordt vastgesteld dat kledingsstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig 

vertragen moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting worden 

opgeheven. Zo mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd. 
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De kosten ter zake zijn ten laste van de aanvrager van de ontgraving. 

Tijdens een eventueel transport van de onverteerde resten wordt gebruikgemaakt van een al dan 

niet herbruikbare lucht- en vloeistofdichte kist. 

 

Hoofdstuk 4 : Graftekens, onderhouds- en beplantingswerken. 

 
Artikel 4.1: 

Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, de wegneming of de verbouwing van 

graftekens en de uitvoering van beplantingen conform de voorwaarden opgenomen in de 

gemeentelijke reglementering en dit binnen de uren en termijnen die opgelegd worden. 

 
Artikel 4.2: 

Op zondagen en wettelijke feestdagen mogen geen werken worden uitgevoerd. 

Voor de plaatsing van een grafmonument is steeds een melding nodig. 

Alle werken die, als voorbereiding, elders mogelijk zijn, mogen niet op de begraafplaats gebeuren. 

De materialen moeten derhalve zoveel als mogelijk geprefabriceerd ter plaatse worden gebracht om 

de werken om de begraafplaats tot het volstrekt minimum te beperken. 

 
De werken moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden voltooid. Zo de werken niet werden 

beëindigd op sluitingsuur, dan dienen materieel en voertuigen van de begraafplaats worden 

verwijderd. 

 
Artikel 4.3: 

Op zondagen en wettelijke feestdagen en vanaf 25 oktober tot en met 2 november is het verboden 

behoudens toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde, op de gemeentelijke 

begraafplaatsen graftekens te plaatsen, bouw- en beplantings- of aanaardingswerk aan de graven uit 

te voeren. 

 
Artikel 4.4: 

De graftekens en de aanplantingen moeten voldoen aan de bepalingen van het huishoudelijk 

reglement betreffende de begraafplaatsen. Op geconcedeerde percelen moet gedurende de hele 

duur van de concessie een grafteken behouden blijven. 

 
De opschriften en de grafschriften moeten steeds leesbaar zijn, en zullen van die aard zijn om de 

welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied te vrijwaren. 

 
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke reglementering 

dienen terug verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden. De 

betrokkene(n), indien gekend, zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld. Wanneer 

geen opdrachtgevers bekend zijn zal een bericht gedurende 6 maanden worden uitgehangen aan 

het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats. Bij gebrek aan herstel binnen een periode 

van 6 maanden na de ingebrekestelling of na de aanplakking van het bericht zal de verwijdering 

door het gemeentebestuur gebeuren, en zullen de kosten ten laste gelegd worden van de 

bekende opdrachtgever(s). 

 
Artikel 4.5: 

Het onderhoud van de percelen en alles wat zich erop bevindt op de gemeentelijke begraafplaatsen 

rust op de belanghebbenden. 
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Verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester. Die akte blijft een jaar bij het 

graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. 

 

Na het verstrijken van deze termijn en bij niet herstelling worden de concessies beëindigd door het college 

van burgemeester en schepenen. Van ambtswege wordt overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen 

van de materialen. 

 
Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve verwaarloosde 

gedenktekens doen wegnemen zonder verhaal of aanspraak op vergoeding. De dringende noodzaak 

zal worden vastgesteld in een akte, opgemaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt aan het 

graf en aan de ingang van de begraafplaats, en zal verstuurd worden aan de concessiehouder of zijn 

of haar gekende nabestaande of belanghebbende. 

 
Artikel 4.6: 

Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 

 
Artikel 4.7: 

Rond de grafmonumenten en in het gangpad mag geen vaste beplanting geplaatst worden. 

 
Hoofdstuk 5 : Ordemaatregelen. 

 

Artikel 5.1: 

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek : 

van 01 april t/m 30 september : van 07.00 uur tot 22.00 uur. 

van 01 oktober t/m 31 maart : van 08.00 uur tot 20.00 uur. 

 
Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatsen, tijdens deze openingsuren, op bevel van 

de burgemeester tijdelijk voor het publiek gesloten worden. 

De begraafplaatsen mogen enkel betreden worden door voetgangers, vervoermiddelen van 

gehandicapte personen, lijkwagens ter gelegenheid van begrafenissen, en andere voertuigen die mits 

machtiging van de burgemeester of zijn aangestelde. Huisdieren aan de leiband. 

 
Artikel 5.2: 

Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of 

manifestatie op touw te zetten die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de 

doden stoort of kan storen. 

 
Artikel 5.3: 

Op de begraafplaatsen is het aanbrengen van elke aanplakking, reclame, opschriften en voorwerpen 

die niet voorzien zijn in de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging verboden. 

 
Artikel 5.4: 

Het is verboden op de begraafplaatsen te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te 

verkopen of zijn diensten aan te bieden tegen betaling. 

 
Artikel 5.5: 

Het is verboden papier, verpakkingsmiddelen en soortgelijk of ander afval op de begraafplaatsen 

achter te laten, behoudens in de ter beschikking staande containers. 

 
Artikel 5.6: 

De gevonden voorwerpen op de begraafplaats moeten aan de kerkhofbewaarder of zijn 
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plaatsvervanger worden afgegeven. 

 
Artikel 5.7 

De wegen op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten steeds vrij gehouden worden. De doorgang van een 
lijkstoet mag niet verhinderd worden. 
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64.Politieverordening op de begraafplaatsen en crematoria65 

 

Artikel 1: 

De gemeente beschikt over 7 begraafplaatsen gelegen te: 

2 te Binderveld, 2 te Kozen, 1 te Nieuwerkerken en 2 te Wijer. 

 
I. Pleegvormen die de begravingen/ crematies voorafgaan 

 
Artikel 2: 

Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. 

Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van 

de gemeente. 

 
Artikel 3: 

Diegene die voor de begraving instaan, regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten 

betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige 

gedaan. 

 
Artikel 4: 

Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur 

na het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, of de crematie met 

daarop volgend de begraving, de berging of de verstrooiing van de as, plaats. Het gemeentebestuur 

beslist in elk geval over dag en uur van de begrafenis. De begraving, bijzetting in een columbarium 

of verstrooiing van de as heeft plaats binnen de (7) dagen volgend op de aangifte van het 

overlijden. 

 
Artikel 5: 

Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de 

ambtenaar van de burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest. 

De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. 

Een balseming, of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de 

door de 

Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden. 

 
Artikel 6: 

De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en 

Nederland), te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of 

diens afgevaardigde, die de toepassing van de wettelijke en de reglementaire bepalingen nagaat. 

 
Artikel 7: 

Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procédés die de natuurlijke en 

normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden. 

 
Artikel 8: 

Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend 

 
65 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 20 december 2012. 
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worden. 
 
 

Lijkenvervoer 

 
a) vervoer van niet-gecremeerde lijken:  

Artikel 9: 

De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze vervoerd 

worden. 

 
Artikel 10: 

Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde: 

a)het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die 

er overleden of dood aangetroffen werden; 

b)het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die 

er niet zijn overleden of dood aangetroffen werden; In het in a) vermelde geval, wordt de 

machtiging slechts verleend op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de 

burgemeester van de plaats van bestemming. 

 
Artikel 11: 

Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten 

vervoerd worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld 

in: 

a)het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of 

Nederland; b)het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd 

worden naar een ander land dan vermeld onder a) en dat het akkoord van Straatsburg 

ondertekend heeft; c)het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd 

worden naar een land, niet bedoeld in a) of b). b) vervoer van gecremeerde lijken 

Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels 

van welvoeglijkheid. 

 
II. Mortuarium 

 
Artikel 12: 

De mortuaria dienen voor: 

1. het bewaren in afwachting van de begraving, van de gevonden lijken die nog dienen 

geïdentificeerd te worden; 

2. het ontvangen van het stoffelijk overschot vanoverleden personen die niet kunnen bewaard 

worden op de plaats van overlijden of hun woonplaats; 

3. het opnemen van lijken waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet 

worden verricht; 

4. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid; 

5. het bewaren van lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of, 

bij ontstentenis door elke belanghebbende, na machtiging van het 

gemeentebestuur. 

 
III. Begravingen 

 
Artikel 13: 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium 
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en de asverstrooiing van: 

1. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn 

aangetroffen; 

de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen maar 

die in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn; 

2. de personen, begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de 

bijzetting in een geconcedeerde nis; 

3. Er mogen geen begrafenissen plaatsvinden op zon- en feestdagen 

 
Artikel 14: 

Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats: 

a)moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel 

van het daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het 

columbarium of een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde. 

b)rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste 

begroeting aan de overledene kan brengen. De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van 

de begrafenis aanwezig te zijn. 

 
Artikel 15: 

De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen 

aan voor begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen 

van het columbarium. 

Op iedere grafsteen moet het jaartal van de begraving en het volgnummer van het register van de 

burgerlijke stand worden herhaald en op de doodskist of asurnen bevestigd. 

De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld 

van al de personen op de begraafplaats begraven, alsook de datum van de begraving, de dagtekening 

van de begrafenistoelating en de sectie en nummer van de plaats van de grafsteen. 

Het register wordt op het einde van elk jaar gesloten en vastgesteld door de burgemeester of zijn 

afgevaardigde en in de gemeentearchieven neergelegd. 

 
Artikel 16: 

De afstand tussen de grafkuilen wordt vastgesteld als 

volgt: 40cm langs beide zijkanten 

50cm langs de kant van het hoofd en voeten behoudens andere aanduiding op het plan 

 
Artikel 17: 

Begraving van het stoffelijk overschot van levenloos geboren kinderen die de wettelijke 

levensvatbaarheidsgrens nog niet bereikt hebben, (- 26 weken zwangerschap) gebeurt op een 

voorbehouden gemeenschappelijke ruimte op de gemeentelijke begraafplaats. 

De naaste verwante meldt deze begraving aan de dienst der begraafplaatsen, minstens twee 

werkdagen vooraf, via het geëigende formulier. Op deze ruimte mogen geen individuele 

aanduidingen worden geplaatst. 

Enkel losse, natuurlijke bloemen zijn toegelaten bij de gemeenschappelijke gedenksteen. 

 
IV. Ontgravingen 

 
Artikel 18: 

Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden 

verricht dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. 

Het recht verschuldigd bij ontgraving van gecremeerde lichamen wordt vastgesteld door het 



410  

retributiereglement. Alle kosten zijn ten laste van de aanvragers. 

 
Artikel 19: 

 
De ontgraving is slechts toegelaten: 

-om een lijk of de urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een 

geconcedeerd graf; 

-op bevel van de gerechtelijke overheid 

-wegens een bestuurlijke beslissing. 

 
Artikel 20: 

De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de 

burgemeester. 

Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te 

leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd: 

a)dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, worden in overleg met de dienst van de 

begraafplaatsen vastgelegd; 

b)het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen 

bemoeilijken of beletten, moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan; 

c)het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en 

het vullen van de kuil geschieden door een daartoe gespecialiseerde firma en onder het toezicht van 

de gemeente; 

d)het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis, 

geschieden onder het toezicht van de gemeente. 

 
Artikel 21: 

Behalve bij gerechtelijk bevel worden op zaterdagen, zon- en feestdagen geen ontgravingen verricht. 

Tijdens de ontgraving moet de begraafplaats gesloten worden. Er moet tot een ontgraving worden 

overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker, een lid of een afgevaardigde van de familie en 

een gemachtigde door de burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt. 

Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en elke andere 

maatregel nemen die van die aard is dat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid worden 

beschermd, zulks op kosten van de aanvrager. 

 
Artikel 22: 

Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een 

andere gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch 

gesloten omhulsel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden. 

 
V. Graftekens, bouw – en beplantingswerken – onderhoud der graven 

 
Artikel 23: 

Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder 

het recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te 

doen aan het recht van de concessiehouder. 

 
Artikel 24: 

Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, 

afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust 

op de begraafplaats kunnen verstoren. 
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De graftekens en andere gedenktekens, geplaatst op een door de gemeente aangeduide rooilijn en 

vervaardigd uit materiaal dat op het vlak van de stabiliteit verantwoord is, mogen volgende 

afmetingen niet overschrijden: 

 

Gewone graven en grafkelders voor niet-gecremeerde lichamen: Breedte rug en gronddekplaat: 

maximum 100 cm 

Dikte rug: maximum 15 cm 

Dikte gronddekplaat: maximum 20 cm 

Lengte van de totale grafsteen: maximum 200 cm 

Hoogte van de steen boven het maaiveld: maximum 120 cm 

 
Kindergraven: 

Breedte rug en gronddekplaat: maximum 60 cm 

Dikte rug: maximum 15 cm 

Dikte gronddekplaat: maximum 20 cm 

Lengte van de totale grafsteen: maximum 100 cm 

Hoogte van de steen boven het maaiveld: maximum 60 cm 

 
Graven en grafkelders voor 

urnen: Uitsluitend een 

gronddekplaat : Breedte: 0,50 

m 

Dikte: 0,10 m 

Lengte: 1,00 m 

 
Artikel 24bis: 

In afwijking van artikel 24 wat betreft de afmetingen van de urnenkelders te Nieuwerkerken, Kozen 

en Wijer, worden op de begraafplaats van Binderveld de afmetingen voor de urnenkelders aangepast 

als volgt: 

Breedte: 55 cm 

Lengte: 55 cm 

Dikte plaat: 3 

cm 

Het is togelaten, maar niet verplicht dat de nabestaanden een dekplaat bovenop de bestaande 

dekplaat laten plaatsen, waarvan het materiaal uniform moet zijn, nl. jazzberg graniet, nat 

gezoet, boven- en onderkant , met een dikte van 3cm 

 
Artikel 25: 

De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang 

niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven. 

 
Artikel 26: 

Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde 

materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. 

Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden 

achtergelaten. 

De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. 

Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van 

ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder. 
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Artikel 27: 

Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn. Kronen 

uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit 

breekbaar glas. 

Artikel 28: 

 

Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- en bidbanken zijn niet 
toegelaten. 

 
Artikel 29: 

De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden 

worden. 

Wanneer ze afgestorven zijn moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de 

opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het 

gemeentebestuur. 

 
Artikel 30: 

1. De scheefstaande en omgevallen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor 

Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden 

2. De aangevoerde grafsteen of -tekens, die drie werkdagen voor Allerheiligen bij de sluiting van de 

begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags 

nadien voor 10 u 's morgens verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, 

-tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal 

opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente. 

 
Artikel 31: 

De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf 

doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte 

van verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde. 

Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het 

verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van 

ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in 

gebreke blijvende familie Daarenboven kan het college van burgemeester en schepenen een einde 

stellen aan het recht op concessie. 

 
Artikel 32: 

De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang, 

worden onderhouden door de gemeente. 

 
Artikel 33: 

Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor: 

-het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne; 

-het uitstrooien van de as; 

-het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder, de urnenkelder of het columbarium; 

-het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil; 

-het openen en sluiten van bestaande grafkelders; 

-het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium. 

 
VI. Crematie – columbarium – asverstrooiing 
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Artikel 34: De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 

2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 
Artikel 35: 

Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden 
werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaams Gewest heeft plaats gehad. 

Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams Gewest is een verlof tot crematie 

vereist van de Procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich 

ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt. 

 
Artikel 36: 

§1 De as van de gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de 

begraafplaats: 

a) begraven worden op de plaats der gewone begravingen op een diepte van minstens 80 cm; 

b) worden bijgezet in een columbarium in gesloten nissen; 

c) bijgezet worden in een grafkelder. 

§ 2 De as van de gecremeerde lijken kan: 

1. uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel 

van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend; 

2. hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale 

zee onder de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt. 

Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de 

overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de 

echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed-of 

aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de 

ouders of voogd, kan de as van de gecremeerde lijken: 

a)worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze uitstrooiing of 

begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. 

Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is 

een voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. 

De asverstrooiing of de begraving van de as gebeurt aansluitend op de crematie. 

b)In een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een 

andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een 

andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg 

voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht 

om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden 

op een aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee. De persoon die de as in ontvangst 

neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. 

§ 3 Onverminderd hetgeen is bepaald in § 1, kan op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of 

aanverwanten in de eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden 

meegegeven. 

 
Artikel 37: 

De asurnen van een gecremeerde, begraven op de plaats der gewone begravingen van urnen, kan te 

allen tijde op vraag van de nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een 

concessie. 

 
Artikel 38: 

Zowel op de uitstrooiweide als aan het columbarium, wordt een plaats voorbehouden voor het 

aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen. 
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Artikel 39: 

 
Het bijzetten van de urne op de plaats van de geconcedeerde gronden of in een geconcedeerde nis in het 
columbarium is onderworpen aan de reglementering betreffende het huishoudelijk reglement op de 

begraafplaatsen. 

 
Artikel 40: 

De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van 

het columbarium. 

De maximum afmetingen van de urne zijn de 

volgende: Hoogte: 30cm 

Dikte: 20cm 

Nadat de asurne in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de 

gemeente afgesloten. 
Op de afdekplaat wordt door het gemeentebestuur een naamplaatje bevestigd met vermelding van 

naam, voornaam, geboorte – en sterftejaar van de overledene. 

 
VII. Politie 

 
Artikel 41: 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn steeds toegankelijk voor het publiek, behoudens afwijking 

vastgesteld door de Burgemeester. 
Evenwel dient het uitvoeren van werken op de begraafplaatsen te geschieden tussen 08.00 uur en 

15.30 uur en na het diensthoofd van de Technische Dienst te hebben verwittigd. 

Bovenvernoemde uren kunnen door een beslissing van de Burgemeester gewijzigd worden. 

 
Artikel 42: 

De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen 

welke op de begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, 

erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen,..... 

 
Artikel 43: 

Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden 

verschuldigde eerbied verstoord wordt. 

Het is in het bijzonder verboden: 

a)aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij het decreet 

van 16 januari 2004 of bij deze politieverordening; 

b)goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden. 

 
Artikel 44: 

Het is verboden: 

a)de grasperken en de beplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op welke 

wijze dan ook te beschadigen; 

b)de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen; 

c)binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, 

tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; 

d)om nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, enz...) te gebruiken voor andere doeleinden dan 

voor gebruik op het kerkhof. 
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e)op de begraafplaats of de aanhorigheden zich te gedragen op een wijze die met de ernst en de 

stilte der plaats en met de eerbied verschuldigd aan de doden niet overeenstemt; 

 

f)met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe toelating 

wordt verleend door de burgemeester; 

g)opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden 

verschuldigde eerbied verstoren. 

 
VIII. Strafbepalingen 

 
Artikel 45: 

Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het strafwetboek, worden 

de inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft met een gevangenisstraf van één tot 

zeven dagen evenals met een boete van één tot vijfentwintig euro ofwel met één van deze straffen 

alleen. 

 
IX. Slotbepalingen 

 
Artikel 46 

Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging. 

 
Artikel 47 

De politieverordening op de begraafplaatsen van 29 maart 2001 wordt opgeheven. 

 
Artikel 48 

Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de 

Nieuwe Gemeentewet. 

 
Artikel 49 

Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de Bestendige Deputatie van de provincie 

Limburg en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze van de Politierechtbank. 
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65.Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen66 

 
 

1. Algemene bepalingen 

 
Artikel 1: 

Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend. Deze hebben betrekking op: 

- ofwel een perceel grond 

- ofwel een grafkelder 

- ofwel een nis in het columbarium 

- ofwel een urnenkelder 

 
Artikel 2: 

Eenzelfde concessie mag slechts dienen: 

- voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten; 

- voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke 

overheid hun wil te kennen hebben gegeven; 

Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens 

familie. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de 

overlevende een concessie aanvragen. 

De vergunningen worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de 

begraafplaatsen volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen. In geen geval mag er 

een vergunning verleend worden op de plaats bestemd voor de niet-vergunde gronden. 

 
 Artikel 3:  

De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden. 

Wanneer een of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed- of aanverwant zijn van 

de aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager zelf, maar 

ook, voor akkoord, door alle begunstigden. Deze verplichting moet niet worden nageleefd, wanneer 

gebruik gemaakt wordt van de in artikel 2, derde lid in bepaalde mogelijkheid. 

 
Artikel 4: 

Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een 

verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die 

waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn onoverdraagbaar. 

 
Artikel 5: 

De gemeente is niet verplicht een concessie te verlenen. 

De concessies worden verleend voor ten hoogste 50 jaar. 

De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen. 

De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het 

politiereglement en het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het 

ogenblik van de concessieaanvraag. 

 
Artikel 6: 

De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van 

 
66 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 13 november 2014. 
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het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 7: 

De concessies kunnen op aanvraag van enige belanghebbende hernieuwd worden. 

 
Artikel 8: 

De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen 

voor de duur van 10 jaar. 
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het 

desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement en retributiereglement, die gelden op 

het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. 

De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden. 

 
Artikel 9: 

De aanvraag om hernieuwing kan gedaan worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn. 

Geen hernieuwing mag voor een langere tijd dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan. 

Een nieuwe termijn begint te lopen vanaf de dag van de vervaldag. 

 
Artikel 10: 

De retributie voor de hernieuwingen wordt proportioneel berekend: 1/5 van de retributie die op dat 

ogenblik van toepassing is. 

 
Artikel 11: 

Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie: 

- via factuur betaald 

- indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven 

 
Artikel 12: 

In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens 

openbaar belang of dienstnoodwendigheden hebben de concessiehouders recht op het bekomen 

van een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een 

andere begraafplaats in de gemeente. 

De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een 

vervangende grafkelder, zijn ten laste van de gemeente. 

 
Artikel 13: 

In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) kan 

de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. 
Hij heeft het recht op het kosteloos bekomen van een grafruimte of een nis van dezelfde oppervlakte 

op de nieuwe begraafplaats. 

De kosten voor de overbrenging van de lichamen zijn ten laste van het gemeentebestuur. 

De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten evenals de kosten van een vervangende 

grafkelder zijn ten laste van de aanvrager. 

 
Artikel 14: 

Wanneer het concessiecontract om gelijk welke reden teneinde loopt worden de graftekens door de 

belanghebbende verwijderd binnen de termijn van drie maanden. Gebeurt dit niet, dan worden zij 

van ambtswege verwijderd. De van ambtswege verwijderde graftekens en de ondergronds 

constructies worden eigendom van de gemeente. 

Op verzoek van de concessiehouder kan de gemeenteraad in de loop van het contract een 
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geconcedeerd perceel terugnemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of zulks wordt ingevolge de 

overbrenging van de stoffelijke overblijfselen. 

De gemeente is bij overneming slechts gehouden tot terugbetaling van een bedrag berekend in verhouding 

tot de nog te lopen termijn en op basis van de bij de toekenning betaalde retributie. 

2. Begravingen 

a) Percelen voor het begraven van niet-gecremeerde lichamen in volle grond 

Artikel 15: 

De percelen voor het begraven in volle grond van één persoon, hebben een eenvormige oppervlakte 

van: 

- 1m x 2,30m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minstens zeven jaar; 

- 0,9m x 1,50m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minder dan zeven jaar. 

De geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond van de niet-gecremeerde lichamen 

voor 2 personen hebben een oppervlakte van 2m x 2,30m. 

b) Percelen bestemd voor het begraven van niet-gecremeerde lichamen in grafkelder 

Artikel 16: 

Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders en concedeert deze vervolgens voor de duur van 50 

jaar, tegen betaling van de concessieprijs vastgesteld in het retributiereglement. 

 
Artikel 17: 

Elk perceel is voorzien van een grafkelder voor de begraving van 2 niet-gecremeerde lichamen. 

Ten uitzonderlijke titel kan er voorzien worden in een grafkelder voor 1 of 3 niet-gecremeerde 

lichamen. 

 
Artikel 18: 

De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder van de niet-gecremeerde lichamen 

van één of twee, maximum drie personen, hebben een éénvormige oppervlakte van 1m x 2,50m. 

c) Perceel bestemd voor de begraving van urnen in volle grond of in grafkelder 

Artikel 19: 

De percelen voor het begraven in volle grond of in een grafkelder van 1 tot 3 urnen, hebben een 

éénvormige oppervlakte van 0,50m x 0,50m. 

 
Artikel 20: 

Concessies voor de begraving van een urne worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde 

algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde lichamen. 

d) Columbarium 

Artikel 21: 

Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene 

voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. Deze concessies 

worden slechts toegestaan voor gesloten nissen. 

 
Artikel 22: 

De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor maximum 2 

gecremeerde lichamen. 
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Artikel 23: 

Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden 

uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats. 

 
3. Slotbepalingen 

 
Artikel 24: 

Het huishoudelijk reglement dd. 12/12/2013 wordt vanaf heden opgeheven. 

 
Artikel 25: 

Altijddurende concessies verleend voor 13 augustus 1971 zijn door de wetgeving van 1971 omgezet 

in concessies van 50 jaar, gratis hernieuwbaar voor een periode van 50 jaar. 

 
Artikel 26: 

Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

 
Artikel 27: 

Dit reglement wordt bezorgd aan de hogere overheid. 
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66.Retributiereglement van de begraafplaatsen67 

 
Artikel 1.- Vanaf 1 januari 2016 wordt ten voordele van de gemeente volgende 

retributie op de begraafplaatsen geheven :  

*Kind: tot de leeftijd van 18 jaar  

  

** Personen die minstens 25 jaar in Gingelom gedomicilieerd geweest zijn, worden 

vrijgesteld van het betalen van invoerrecht.  
 

Artikel 1bis.- De in artikel 1 vastgelegde bedragen worden eenmalig aangepast voor 
verlengingen van vervallen concessies, die geen eeuwigdurende concessies zijn en die 
aangevraagd worden tussen 01/01/2021 en 11/04/2022, in die zin dat:  

 
67 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 23 augustus 1999. 

TYPE  DUURTIJD  TARIEF  

in €  

VERLENGING  TARIEF in €  

VERLENGING  

Geconcedeerd graf   30 jaar  400  15 jaar  200  

Geconcedeerde grafkelder   30 jaar  600  15 jaar  250  

Geconcedeerd graf, 

columbarium of urnekelder voor 

een kind* (1 persoon)  

30 jaar  Gratis 

ambtshalve 

concessie  

15 jaar  Gratis 

ambtshalve 

verlenging  

Concessie NIS in het columbarium 
(incl. afdekplaats maar excl.  

gravures)   

30 jaar  300  15 jaar  150  

Begraving in een geconcedeerde 

urnekelder (incl. afdekplaats maar 

excl. gravures)  

30 jaar  300  15 jaar  150  

Niet-geconcedeerd urneveld (volle 

grond) = afdekplaat (excl. 

gravures)  

15 jaar  150  Retro-actief 15 

jaar  

150  

Niet-geconcedeerde grond   15 jaar  gratis  Retro-actief 15 

jaar  

400  

Niet-geconcedeerd columbarium =  15 jaar  150  Retro-actief 15  150  

afdekplaat (excl. gravures)   jaar  

Ontgraving/Herbegraving stoffelijk 

overschot (per persoon) 

 800   

Uithalen/Terugplaatsen/Herplaatsen 

urne (per stuk) 

 200   

Plaatje strooiweide 15 jaar 25   

Invoerrecht (toeslag 

nietinwoner)** 

 400   

Begraving foetus 30 jaar Gratis 
ambtshalve 

concessie 

15 jaar Gratis 

ambtshalve 

verlenging 
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- Enkel de lopende verlenging van 15 jaar wordt aangerekend.   

- Van de lopende verlenging van 15 jaar wordt enkel het nog lopende gedeelte pro rata 
aangerekend, waarbij elk begonnen jaar zal gelden als een volledig jaar in de 

berekening. Voor de berekening van de nog lopende jaren van de aangevraagde 
verlengingen wordt de datum van 23/02/2021 als startpunt genomen. 

 
Artikel 2.- De retributie wordt betaald aan de financieel beheerder of aan zijn 

afgevaardigde bij het indienen van de aanvraag tot concessie of verlenging ervan. De 
concessie of de verlening van een concessie wordt bekrachtigd door een besluit van het 
college van burgemeester en schepenen.  

  

Artikel 3.- Dit retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2016.  
  

Artikel 4.- Huidig besluit zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.   
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67.Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen68 

 

 

Hoofdstuk 1 : Algemeenheden 
Artikel 1.1  
In de gemeente Gingelom kan op de hiernavolgende begraafplaatsen begraven worden : 

 
Boekhout 

Borlo 
Buvingen (oude en nieuwe locatie) 
Gingelom 

Jeuk 
Kortijs 

Mielen 
Montenaken 
Muizen 

Niel 
Vorsen 

 
Artikel 1.2  
Onder “begraving” wordt verstaan : 

• Het begraven van stoffelijke overschotten 
• Het bijzetten en begraven van asurnen 

• De verstrooiing van de as op een strooiweide 
 
Artikel 1.3 

Elk overlijden in de gemeente moet zo vlug mogelijk aangegeven worden aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van 

een stoffelijk overschot op het grondgebied van de gemeente. 
Diegene die voor de begraving instaat regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten 
betreffende de begrafenis. Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur 

het nodige gedaan. 
Het gemeentebestuur beslist over de dag en het uur van de begraving.  

De begravingen zijn mogelijk op de werkdagen en op zaterdag, tussen 10 uur en 16.30 
uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen zijn geen begravingen mogelijk. 

 
Artikel 1.4  
Behoudens de wettelijke bepalingen, voorzien in het decreet en in de lokale 

reglementering, is de manier van teraardebestelling, zoals vermeld bij de aangifte, 
definitief. 

De volgorde van de begravingen en de bijzettingen wordt bepaald door het 
gemeentebestuur, meer bepaald door het college van burgemeester en schepenen, op 
voorstel van de dienst burgerzaken en de technische dienst. 

Enkel de daartoe door het gemeentebestuur aangestelde personen zijn gemachtigd 
begravingen uit te voeren.  

De as wordt uitgestrooid door een gemeentelijke aangestelde. 
 
Artikel 1.5 

Een stoffelijk overschot wordt begraven in een kist of in een lijkwade. 

 
68 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 25 mei 2021. 
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Een kist moet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in het uitvoeringsbesluit van 
21/10/2005. * 
Een lijkwade is een lijkomhulsel dat in de plaats van een doodskist wordt gebruikt bij de  

lijkbezorging. Een lijkwade moet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in het  
uitvoeringsbesluit van 21/10/2005. 

 
*Belgisch Staatsblad, publicatie 15/12/2005. Besluit van de Vlaamse Regering tot 

bepaling van de  
voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden. 
 

Artikel 1.6 
De rouwenden, meer bepaald de overlevende partner en de bloedverwanten 1e graad,  

kunnen bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig zijn. Een aanvraag ter zake 
wordt  
minimum één werkdagdag voor de begraving bij de dienst burgerlijke stand ingediend.  

 
Hoofdstuk 2 : Niet-geconcedeerde begravingen 

 
Artikel 2.1 
Zonder concessie kunnen op de begraafplaatsen begraven worden of bijgezet in een  

columbarium: 
- personen die op datum van hun overlijden ingeschreven waren in één van de  

bevolkingsregisters van Gingelom; 
- personen die overleden zijn op het grondgebied van Gingelom; 
- stoffelijke overschotten, ontdekt op het grondgebied van Gingelom; 

- personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of  
internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de  

bevolkingsregisters van Gingelom. 
- niet-inwoners, mits betaling van het in het belastingsreglement opgenomen tarief. 
 

Artikel 2.2 
Het perceel van een niet-geconcedeerde begraving wordt gedurende 15 jaar bewaard. 

Het is verboden meer dan 1 stoffelijk overschot in 1 graf te begraven. 
Slecht 1 asurne per urnenveld of nis is toegelaten.  
Een omzetting van een niet-geconcedeerde begraving, naar een concessie is niet 

toegelaten. 
In afwijking van de hierboven vermelde onmogelijkheid tot omzetting, kan een 

concessie worden aangekocht voor een niet-geconcedeerd graf, waarvoor een officiële 
procedure inzake opruiming is aangevat. 
Dergelijke aankoop van een concessie voor een niet-geconcedeerd graf is enkel mogelijk 

indien het betreffende graf niet verwaarloosd is. 
De burgemeester doet terzake de nodige vaststellingen en geeft zijn toelating tot de 

aankoop van de concessie. 
De concessie kan pas door het college van burgemeester en schepenen worden 

toegekend, nadat deze toelating door de burgemeester is verleend en nadat de nodige 
retributie, bepaald conform het retributiereglement van 22/12/2005 van de 
begraafplaatsen op datum van de aanvraag, is betaald door de aanvrager. 

De concessie wordt verleend voor de termijn van 30 jaar, zoals bepaald in artikel 3.5, 
die aanvangt op de datum van de eerste begraving. Indien op de datum van de 

aankoop, de aangekochte concessie reeds zou vervallen zijn of zou vervallen binnen de 
termijn van 1 jaar, dient gelijktijdig met de aankoop van de concessie ook de nodige 
verlenging of verlengingen aangekocht en betaald te worden. Conform artikel 3.5 betreft 

dit telkens een verlening van 15 jaar, te rekenen vanaf de  
vervaldag van de concessie. 
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Alle overige bepalingen die van toepassing zijn op de bij het overlijden aangekochte 
concessies  
zijn eveneens van toepassing op deze naderhand aangekochte concessies. 

 
Artikel 2.3 

Wanneer niet-geconcedeerde gronden moeten worden ontruimd, dan zal een afschrift 
van de beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar voor het vervallen van de 

begravingtermijn bekendgemaakt worden : 
• aan het betrokken graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel.  
• aan de ingang van de begraafplaats. 

• door middel van andere gemeentelijk informatiekanalen. 
De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking bedoeld 

in vorige alinea, beschikken over een termijn van 1 jaar om de graftekens weg te 
nemen. 
Na die termijn worden zij van ambtswege verwijderd, en worden ze eigendom van de  

gemeente. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van 
deze materialen. 

Voor de ruiming van een niet-geconcedeerd perceel wordt een draaiboek opgemaakt.  
 
Artikel 2.4 

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurne uit een niet-geconcedeerd 
perceel of nis, bij toepassing van artikel 24 en 24 bis, van het decreet op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals tot op heden gewijzigd, moet schriftelijk 
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen door de overlevende 
echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de bloedverwanten eerste graad.  

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan ingediend worden tot zolang de 
procedure van ontruiming van de niet-geconcedeerde graven loopt.  

De plaats van bewaring of verstrooiing wordt in de aanvraag aangeduid. 
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan slechts éénmaal worden ingediend. 
De modaliteiten betreffende de ontgraving, opgenomen in het gemeentelijk 

politiereglement, zijn van toepassing.  
Wanneer de thuisbewaring ophoudt, kan de as van de overledene uitgestrooid worden 

op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats. De asurne kan terug bijgezet of 
begraven worden in een concessie op de gemeentelijke begraafplaats. 
 

Hoofdstuk 3 : Concessies  
 

Artikel 3.1  
Zolang de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt, worden concessies 
verleend voor het begraven van stoffelijke overschotten en asurnen en voor het 

bijzetten van asurnen, volgens de tarieven opgenomen in het gemeentelijk 
tariefreglement.  

Een concessie wordt toegekend voor maximum 2 personen.  
 

Artikel 3.2 
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en 
schepenen. De  

begunstigden van de concessie worden in de aanvraag vermeld. 
Naar aanleiding van elke bijbegraving of bijzetting wordt de concessie ambtshalve 

hernieuwd.  
  
Artikel 3.3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te 
verlenen conform de modaliteiten van het huishoudelijk reglement en de vastgestelde 
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tarieven, voorzien in het belastingsreglement.  
Het college van burgemeester en schepenen wordt eveneens gemachtigd om de 
concessies te beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing en naar 

aanleiding van een aanvraag tot voortijdige beëindiging van een concessie.  
 

Artikel 3.4  
§1. Er kunnen geen concessies verleend worden vóór het overlijden, behoudens in het 

kader van een meervoudige concessie, waarbij de toegewezen plaats onmiddellijk benut 
wordt voor een overleden persoon en overige plaatsen, tot de in de reglementering 
voorziene maximum aantal, worden voorbehouden aan : 

• de overlevende partner van de overledene; 
• de bloedverwanten eerste en tweede graad van de overledene; 

• de persoon die met de overledene een feitelijk gezin vormt.  
• de persoon die, samen met de overledene, een wilsbeschikking tot samenbegraven 
heeft ondertekend.  

• derden, door de concessiehouder aangewezen.  
 

Artikel 3.5  
Behoudens de reeds toegekende eeuwigdurende concessies, worden, voor de 
concessies, de hiernavolgende termijnen toegepast : 

 

 
Concessies, aangegaan vanaf 01/01/2016 
De concessies, aangevraagd vanaf 01/01/2016,worden per perceel verleend voor een 

termijn van 30 jaar, die aanvangt op de datum van de eerste begraving.  
 

Een bijbegraving. 
Bij de bijbegraving in het perceel, blijft de einddatum van de concessie die van de 

oorspronkelijke  
concessie. 
 

Hernieuwing (Verlenging) 
De mogelijkheid tot hernieuwing (verlenging) van de concessie wordt gedurende 1 jaar 

voor de definitieve vervaldatum van de concessie bekendgemaakt aan het betrokken 
graf en aan de ingang van de begraafplaats. Op schriftelijk verzoek en voor het 
verstrijken van de toegekende concessietermijn, kan de concessie hernieuwd (verlengd) 

worden met een termijn van 15 jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van de concessie. 
 

Het tarief, opgenomen in het belastingsreglement, wordt, op het ogenblik van het 
indienen van de aanvraag tot hernieuwing, onmiddellijk betaald. 
Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend voor de 

vervaldatum, vervalt de concessie. De concessie wordt ambtshalve beëindigd, er worden 
geen bijbegravingen toegestaan. 

 
Concessies, aangegaan tussen 01/01/1971 en 01/01/2016 
De concessies aangegaan, tussen 01/01/1971 en 01/01/2016, zijn per perceel verleend 

voor een termijn van 50 jaar, die aanvangt op de datum van de begraving. 
 

Een bijbegraving. 
Bij de bijbegraving in het perceel, blijft de einddatum van de concessie die van de 
oorspronkelijke concessie. 

 
Hernieuwing (Verlenging) 
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De mogelijkheid tot hernieuwing (verlenging) van de concessie wordt gedurende 1 jaar 
voor de definitieve vervaldatum van de concessie bekendgemaakt aan het betrokken 
graf en aan de ingang van de begraafplaats. Op schriftelijk verzoek en voor het 

verstrijken van de toegekende concessietermijn, kan de concessie hernieuwd (verlengd) 
worden met een termijn van 15 jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de 

concessie. 
Het tarief, opgenomen in het belastingsreglement, wordt, op het ogenblik van het 

indienen van de aanvraag tot hernieuwing, onmiddellijk betaald. 
Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend voor de 
vervaldatum, vervalt de concessie. De concessie wordt ambtshalve beëindigd, er worden 

geen bijbegravingen toegestaan. 
 

Concessies aangegaan voor 01/01/1971 
De concessies aangegaan, voor 01/01/1971, zijn in het systeem van de eeuwigdurende 
concessies opgenomen.  

 
Een bijbegraving. 

Bij de bijbegraving in het perceel, blijft de einddatum van de concessie die van de 
oorspronkelijke concessie. 
 

Hernieuwing (Verlenging) 
De mogelijkheid tot hernieuwing (verlenging) van de concessie wordt gedurende 1 jaar 

voor de definitieve vervaldatum van de concessie bekendgemaakt aan het betrokken 
graf en aan de ingang van de begraafplaats. Op schriftelijk verzoek en voor het 
verstrijken van de toegekende concessietermijn, kan de concessie hernieuwd (verlengd) 

worden met een termijn van 50 jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de 
concessie. 

Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend voor de 
vervaldatum, vervalt de concessie. De concessie wordt ambtshalve beëindigd, er worden 
geen bijbegravingen toegestaan. 

 
De percelen van de niet-geconcedeerde begravingen, waarvoor in de periode 

van  
01/03/2016 en 01/03/2017 een concessie is aangevraagd : 

 

➢ De percelen van de niet-geconcedeerde begravingen, waarin de begraving werd  

uitgevoerd vóór 01/01/2001 en waarvoor, tijdens de termijn van 01/03/2016 en  

01/03/2017, een concessie is aangevraagd. 
 

De concessie werd toegekend voor een termijn van 15 jaar, te rekenen vanaf de  
datum van aanvraag. 

 

➢ De percelen van de niet-geconcedeerde begravingen, waarin de begraving werd  

uitgevoerd tussen 01/01/2001 en 01/01/2016, en waarvoor, tijdens de termijn van  

01/03/2016 en 01/03/2017, een omvorming naar een concessie is aangevraagd. 
 
De concessie werd toegekend voor een termijn van 30 jaar, te rekenen vanaf de  

datum van de eerste begraving. 
 

Hernieuwing (Verlenging) 
De mogelijkheid tot hernieuwing (verlenging) van de concessie wordt gedurende 1 jaar 
voor de definitieve vervaldatum van de concessie bekendgemaakt aan het betrokken 

graf en aan de ingang van de begraafplaats. Op schriftelijk verzoek en voor het 
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verstrijken van de toegekende concessietermijn, kan de concessie hernieuwd (verlengd) 
worden met een termijn van 15 jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de 
concessie. 

 
Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend voor de 

vervaldatum, vervalt de concessie. De concessie wordt ambtshalve beëindigd, er worden 
geen bijbegravingen toegestaan, het graf wordt geruimd. 

 
Artikel 3.6 

De voorafgaande schikkingen omtrent de duur en de hernieuwing van de concessies 
doen geen afbreuk aan het recht op kosteloze hernieuwing van de reeds eerder 

toegekende eeuwigdurende concessies, zoals voorzien in de wet van 21 juli 1971. 
 
Artikel 3.7 

Op schriftelijk verzoek van ieder belanghebbende kan het college van burgemeester en 
schepenen een concessie voortijdig beëindigen. 

De aanvraag tot voortijdige beëindiging van de concessie wordt gedurende een termijn 
van 3 maanden aangeplakt aan de ingang van de begraafplaats en aan het 
desbetreffende perceel. 

Bezwaren tegen een aanvraag tot voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden 
ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. 

Bij een voortijdige beëindiging van de concessie kan het betaalde concessietarief noch 
geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden. 
 

Artikel 3.8 
In geval van terugneming van een perceel wegens openbaar belang of 

dienstnoodwendigheden, kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige 
vergoeding. 

Zij hebben slechts het recht op het kosteloos bekomen van een perceel of een nis van 
dezelfde afmetingen op een ander deel van de begraafplaats of een andere 
gemeentelijke begraafplaats, tot het einde van de reeds toegekende concessietermijn. 

 
Artikel 3.9 

De aanvraag tot retro-actieve thuisbewaring van een asurne uit een concessie in het 
columbarium of het urnenveld, bij toepassing van artikel 24 en 24 bis, van het decreet 
op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals tot op heden gewijzigd, moet 

schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen door de 
overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de bloedverwanten eerste 

graad. 
 
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan ingediend worden tot zolang de termijn 

van de concessie loopt of tot zolang de procedure van de hernieuwing van de concessie 
loopt.  

De plaats van bewaring of verstrooiing wordt in de aanvraag aangeduid. 
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan slechts éénmaal worden ingediend. 
 

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring wordt gedurende een periode van 6 
maanden afgekondigd aan de betrokken nis of aan het betrokken perceel. 

 
De modaliteiten betreffende de ontgraving, opgenomen in het gemeentelijk 
politiereglement zijn van toepassing.  

 
De geconcedeerde nis of perceel wordt gedurende een termijn van 2 jaar bewaard.  
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De bewaringstermijn heeft geen invloed op de oorspronkelijk toegekende 
concessietermijn. 
 

Wanneer de thuisbewaring na de termijn van 2 jaar ophoudt, kan de as van de 
overledene uitgestrooid worden op de strooiweide van één van de gemeentelijke 

begraafplaatsen of kan de asurne terug worden bijgezet of begraven worden in een 
concessie op één van de gemeentelijke begraafplaatsen. 

 
Voortijdige beëindiging van de concessie. 
Wanneer op het ogenblik van de aanvraag tot retroactieve thuisbewaring, door de 

nabestaanden reeds gekozen wordt om de asurne niet meer terug te brengen of 
wanneer door de nabestaanden gekozen wordt voor een asverstrooiing op een andere 

plaats dan de begraafplaats, dan wordt een einde gemaakt aan de concessie. 
 
Verlenging 

Wanneer de concessie tijdens de periode van bewaring moet hernieuwd worden, zijn de  
modaliteiten van de hernieuwing van een concessie, opgenomen in het gemeentelijk 

huishoudelijk reglement van toepassing. Wanneer de concessie, tijdens de periode van 
de bewaring, niet hernieuwd wordt, is deze vervallen. 
Wanneer, na een termijn van twee jaar, de asurne niet wordt teruggebracht naar de 

begraafplaats, wordt de concessie ambtshalve opgeheven.  
De betaalde concessieprijs kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden. 

 
Hoofdstuk 4 : Percelen – Afmetingen Grafmonumenten – Graftekens – 
Gedenkplaten – 

Beplantingen - Onderhoud 
 

Artikel 4.1 
Eenieder heeft het recht op het graf van een bloedverwant of vriend een grafmonument 
te  

plaatsen.  
  

Op het perceel, waarin een stoffelijk overschot of een asurne begraven werd in 
geconcedeerde grond, moet binnen het jaar aanwezig zijn : 
- ofwel een afzoming, in duurzame materialen, van de grenslijnen van de grafconcessie, 

met  
de naam, voornaam en de datum of het jaartal van geboorte en van overlijden van de  

aldaar begraven personen; 
- ofwel een grafzerk waarop de naam, voornaam en de datum of het jaartal van 
geboorte en van overlijden van de aldaar begraven personen aangebracht worden. 

 
Op een geconcedeerde nis van het columbarium, wordt, mits bemiddeling van het  

gemeentebestuur, een naamplaat aangebracht. 
 

Op een geconcedeerd perceel van het urnenveld, wordt, mits bemiddeling van het  
gemeentebestuur, een afdekplaat geplaatst. 
 

Indien binnen de voorziene termijn de plaatsing van de afzoming, de grafzerk of de 
afdekplaat niet is uitgevoerd, of indien tijdens de verdere duur van de concessie niet 

langer aan die voorwaarden voldaan is, kan zulks aanleiding geven tot het treffen van 
dezelfde maatregelen als deze die ingevolge de wet op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging zijn voorzien bijverwaarlozing van graven. 

 
Artikel 4.2 
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De percelen voor het begraven van één enkel lichaam of één enkele asurne hebben de  
hiernavolgende afmetingen in centimeter : 
 

 Lengte Breedte 

Voor een persoon minder dan 6 jaar 1.2 0.8 

Voor een persoon meer dan 6 jaar 2 1 

 
De niet-geconcedeerde percelen voor het begraven van één enkele asurne op het 

urnenveld hebben de hiernavolgende afmetingen: 0,7 m x 0,8 m 
 
Artikel 4.3 

De percelen voor het begraven van max. 2 lichamen of 2 asurnen hebben de 
hiernavolgende afmetingen :  

 

 Lengte Breedte 

Voor personen van meer dan 18 jaar 2 1 

 

De percelen voor het begraven van 2 asurnen op het urnenveld hebben de 
hiernavolgende afmetingen: 0,7 m x 0,8 m 

 
In één columbariumnis kunnen max. 2 urnen geplaatst worden. De urnen mogen 
maximaal 19 cm breed en 28 cm hoog zijn. 

 
In een urnenkelder kunnen max. 2 urnen geplaatst worden. De urnen mogen maximaal 

19 cm breed en 28 cm hoog zijn. 
 
Artikel 4.4 

De grafmonumenten, voor de begraving van stoffelijke overschotten in volle grond, 
moeten de hiernavolgende buitenafmetingen hebben: 

 

 Lengte Breedte Max. 

Hoogte 

Voor personen minder dan 6 jaar 1.2m 0.8m 0.7m 

Voor 1 persoon meer dan 6 jaar 2m 1m 1m 

Voor max. 2 personen 2m 1m 1m 

 
De grafmonumenten of de afzoming moeten derwijze geplaatst worden dat tussen elke 

zijgrens van het perceel en het erop geplaatste monument of de afzoming een vrije 
ruimte van max. 10 centimeter blijft. Deze ruimte moet vrij blijven, er mag geen 
beplanting, bedekkingsmateriaal of enig ander voorwerp worden geplaatst. Inbreuken 

hierop worden ambtshalve verwijderd. 
 

De grafmonumenten op de grafkelders moeten de hiernavolgende buitenafmetingen 
hebben: 

 

 Lengte Breedte Max. 
Hoogte 

 2.3m 1m 1m 

 
De lijkkisten die begraven dienen te worden in de grafkelder mogen maximaal 75 cm 
breed en 218 cm lang zijn. 

 
Artikel 4.5 



430  

De afstand tussen twee rug-aan-rug geplaatste monumenten bedraagt max. 10 
centimeter.  
Deze ruimte moet vrij gehouden worden, er mag geen beplanting, bedekkingsmateriaal 

of enig ander voorwerp worden geplaatst. Inbreuken hierop worden ambtshalve 
verwijderd. 

 
Een nieuw te plaatsen monument volgt de achterlijn van de reeds eerder geplaatste  

grafmonumenten. 
 
De afstand tussen twee monumenten van het urnenveld bedraagt max. 10 centimeter. 

Deze ruimte moet vrij gehouden worden, er mag geen beplanting, bedekkingsmateriaal 
of enig ander voorwerp worden geplaatst. Inbreuken hierop worden ambtshalve 

verwijderd. 
 
Artikel 4.6 

De grafmonumenten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
- vervaardigd zijn uit duurzame materialen; 

- het grondvlak moet horizontaal geplaatst worden en in overeenstemming met de  
aangeduide lijnrichting; 
- maximum 1 m boven het grondpeil uitsteken. 

 
De aanplantingen op de grafmonumenten moeten derwijze aangelegd en onderhouden 

worden dat zij zich niet uitbreiden buiten de afmetingen toegewezen aan het graf, noch 
het zicht op de identificatiegegevens op het grafteken belemmeren. De hoogte moet 
beperkt worden tot 1 meter. 

 
De monumenten van het urnenveld worden mits bemiddeling van het gemeentebestuur,  

geleverd. De aard, de opbouw, alsmede het aanbrengen van de gravures op de 
afdekplaten gebeuren door bemiddeling van het gemeentebestuur, op basis van een 
door het college vastgesteld model. Het tarief voor de plaatsing moet betaald worden, 

overeenkomstig de bepalingen van het tariefreglement. 
 

Naar aanleiding van een bijbegraving wordt de verwijdering en de herplaatsing van de  
afdekplaat van het urnenveld of het columbarium geregeld door het gemeentebestuur. 
De afdekplaten van de nissen in het columbarium worden mits bemiddeling van het  

gemeentebestuur geleverd. De aard, de opbouw, alsmede het aanbrengen van de 
gravuresop de afdekplaten kunnen gebeuren door bemiddeling van het 

gemeentebestuur, op basis van een door het college vastgesteld model. Het tarief voor 
de plaatsing moet betaald worden, overeenkomstig de bepalingen van het 
tariefreglement. 

 
Artikel 4.7 

De plaatsing van een grafmonument moet gemeld worden bij de technische dienst. Met  
betrekking tot de plaatsing van de grafmonumenten moeten de voorbereidende werken  

volledig buiten de muren van de begraafplaatsen uitgevoerd worden. Na de plaatsing 
van de grafmonumenten mogen geen materialen achtergelaten worden. 
 

Artikel 4.8 
Voor de afwerking rond de graven en op de paden mag omwille van uniformiteit enkel 

gebruik gemaakt worden van rode kiezel. Andere kleuren zijn niet toegelaten. 
 
Artikel 4.9 

De verwijdering en de herplaatsing van de afdekplaat van het columbarium, naar 
aanleiding van een aanvraag tot retroactieve thuisbewaring, bij toepassing van artikel 
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24 en 24 bis, van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals tot op 
heden gewijzigd, wordt in eigen beheer geregeld.  
De verwijdering en de herplaatsing van het monument van het urnenveld, ingevolge 

voormelde toepassing, gebeurt in opdracht en op kosten van de aanvrager van de 
thuisbewaring. 

 
Voor de verwijdering en de herplaatsing wordt een afspraak gemaakt met het  

gemeentebestuur.  
 
De modaliteiten met betrekking tot de plaatsing van grafmonumenten, opgenomen in 

het gemeentelijk politiereglement, zijn van toepassing. 
 

De aanvrager van de retroactieve thuisbewaring is verantwoordelijk voor eventuele 
schade. 
 

Artikel 4.10 
De naamplaatjes, aangebracht op het herdenkingsmonument, aan de strooiweide 

worden bewaard gedurende een termijn van 15 jaar. Voor dit naamplaatje wordt een 
tarief aangerekend, overeenkomstig het tariefreglement. 
 

Artikel 4.11 
Wanneer een begraving om gelijk welke reden ten einde loopt, worden de niet-

weggenomen graftekens en de nog bestaande constructies eigendom van de gemeente. 
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de bestemming van de 
grafmonumenten.  

 
Hoofdstuk 5 : Sluiting van een begraafplaats. 

 
Artikel 5.1 
In geval van sluiting en/of wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen de  

concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts recht 
op het bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een andere 

gemeentelijke begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn. De eventuele 
kosten voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het 
gemeentebestuur. De kosten voor het overbrengen van de graftekens zijn ten laste van 

diegenen die de overbrenging hebben aangevraagd. 
Het recht op het kosteloos bekomen van een nieuw perceel of nis is afhankelijk van het  

indienen van een aanvraag door enige belanghebbende. 
 
Hoofdstuk 6 : Graven van lokaal historisch belang 

 
Artikel 6.1 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven van 
historisch  

belang zijn. 
Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is verlengbaar. 
Het onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur. 

 
Artikel 6.2 

De gesneuvelden van WO I en II vormen een aparte categorie waarvoor een specifieke 
aanpak zal worden uitgewerkt door het college van burgemeester en schepenen i.s.m. 
de NSB-Gingelom (Nationale Strijdersbond België) en de heemkundige kring Gingelom. 
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Hoofdstuk 7 : Slotbepalingen 
 
Artikel 7.1 

Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van  
burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een  

andere overheid worden toegewezen.  
 

Artikel 7.2 
Elke bij hoogdringendheid genomen beslissing van de burgemeester wordt ter kennis 
gebracht van het College van Burgemeester en Schepenen.  
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68.Politiereglement inzake het woonwagenterrein “Groenheide”69 

 
 

TOEPASSING 

Dit gemeentelijk politiereglement is van toepassing op het woonwagenterrein “Groenheide”, gelegen 

te Sint-Truiden, Groenstraat 99, met een capaciteit van 18 standplaatsen. 

 
Artikel 1: 

DEFINIERING VAN DE BEGRIPPEN 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan 

onder: Residentieel woonwagenterrein 

Het terrein bestemd en ingericht voor het sedentair wonen van woonwagenbewoners in 

woonwagens. 

 
Standplaats 

Een standplaats is een afgebakende, genummerde ruimte op het woonwagenterrein. 

 
Woonwagenbewoner 

Persoon met een nomadische cultuur, die zich legaal in België bevindt en die traditioneel in een 

woonwagen woont of gewoond heeft, in het bijzonder een autochtone voyageur, rom, manoesj of 

diegene die er in de eerste graad in rechte lijn van afstamt of diegene die met deze persoon 

samenleeft. 

 
Vaste woonwagen 

Een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid doch met verankering in 

de grond en bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning. 

 
Verkeerswaardige woonwagen 

Een voertuig of aanhangwagen, bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning, die in 

overeenstemming is met de verkeerswetgeving. 

 
Aanbouw 

Een aanbouw is een constructie, gehecht aan en aanvullend op een woonwagen. De aanbouw kan 

haar bestemming niet waarmaken zonder de aanwezigheid van de woonwagen. De aanbouw maakt 

integraal deel uit van de woonwagen of moet als terras. 

 
Bijgebouw 

Een bijgebouw is een alleenstaande constructie die kan dienen als bergplaats of garage. 

 
Aanvrager 

De persoon die een aanvraag voor een standplaats op het woonwagenterrein indient. 

 
Kandidaat 

De aanvrager en zijn wettelijk samenwonende of gehuwde partner, ingeschreven in het register 

 
69 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 23 augustus 1999. 
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van de aanvragen. 

 
Vergunning 

De éénzijdig en voorwaardelijke toekenning door het stadsbestuur van een standplaats op het 

woonwagenterrein voor privégebruik. 

 

Begunstigde 

De persoon of personen aan wie een vergunning tot gebruik van een standplaats werd afgegeven. 

 
Gezinsleden 

Personen die op duurzame wijze in dezelfde woning effectief samenwonen en er hun 

hoofdverblijfplaats hebben. 

 
Woonwagencommissie 

De woonwagencommissie is een gemeentelijk adviesorgaan dat het stadsbestuur adviseert voor het 

beheer van het woonwagenterrein en de toewijzing van standplaatsen. 

 
Toezichter 

Een gemeentelijk personeelslid, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen om 

toezicht uit te oefenen op de naleving van deze verordening. 

 
Standplaatsvergoeding 

Gemeentelijke indirecte belasting of retributie voor het privé-gebruik van een standplaats. 

 
Individueel veiligheidsdossier 

Het individueel veiligheidsdossier bevat een beschrijving van de toestand van elke standplaats met 

betrekking tot de veiligheid, in het bijzonder de brandveiligheid. 

 
Artikel 2: 

WOONWAGENCOMMISSIE 

 
De woonwagencommissie adviseert het stadsbestuur over het beheer van het woonwagenterrein en 

de toewijzing van standplaatsen. 

In de woonwagencommissie zijn vertegenwoordigd: 

- het college van burgemeester en schepenen; 

- de integratiedienst; 

- de terreintoezichter; 

- de technische dienst; 

- de bevolkingsdienst; 

- de financiële Dienst; 

- de politie; 

- de brandweer; 

- de dienst Welzijn van het OCMW; 

- de cel Woonwagenwerk van het Regionaal en/of Vlaams Integratiecentrum. 

 
De woonwagencommissie vergadert onder voorzitterschap van een lid van het college van 

burgemeester en schepenen. Het secretariaat van de woonwagencommissie wordt waargenomen 

door de dienst welzijn van het OCMW. 

 
Bewoners en andere betrokkenen kunnen door de commissie gehoord worden gedurende maximum 

15 minuten na aanvraag bij en toelating van de voorzitter van de woonwagencommissie. 
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Artikel 3: 

AANVRAAG STANDPLAATSEN 

Het is verboden een standplaats in te nemen zonder vergunning en woonwagens te plaatsen buiten 

de standplaatsen. 

 

Een persoon die een standplaats op het woonwagenterrein wenst in te nemen, is verplicht hiervoor een 

schriftelijke aanvraag, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs in te dienen bij het college van 

burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden. De aanvrager moet meerderjarig 

zijn. 

 
De aanvragen worden in een genummerd en gedateerd register ingeschreven, in chronologische 

volgorde, op basis van de datum van de poststempel of de datum van ontvangstbewijs. Het register, 

dat wordt bijgehouden door de dienst Welzijn van het OCMW, vermeldt de identiteit van de 

aanvrager en van de andere gezinsleden. De aanvraag geldt voor de aanvrager en zijn wettelijk 

samenwonende of gehuwde partner, hierna kandidaat genoemd. Kandidaten kunnen inzage krijgen 

van hun inschrijving in het register. Het ingeschreven zijn in het register geeft geen toelating om 

een plaats in te nemen op het woonwagenterrein. 

 
Bij scheiding of wijziging van de gezinssamenstelling blijft de aanvraag gelden voor de aanvrager en 

de op het ogenblik van de aanvraag wettelijk samenwonende of gehuwde partner. 

 
De aanvraag kan op schriftelijk verzoek van de aanvrager geschrapt worden. 

 
Het register kan door het stadsbestuur worden geactualiseerd. Het stadsbestuur kan de kandidaten 

verzoeken hun aanvraag tot standplaats te vernieuwen. Dit gebeurt periodiek, onder andere 

wanneer een kandidaat in een andere gemeente of stad een vaste verblijfplaats heeft verworven of 

wanneer de gezinssamenstelling wijzigt. Zij worden aangeschreven op hun laatst bekende 

woonplaats. Indien binnen de maand na het verzoek geen bevestiging van de aanvraag komt kan 

de kandidaat uit het register worden geschrapt. 

 
Artikel 4: 

TOEWIJZING STANDPLAATSEN 

 
De standplaatsen worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen, na 

schriftelijk advies van de woonwagencommissie, door middel van een vergunning. Het college van 

burgemeester en schepenen heeft het recht te weigeren de vergunning te verlenen in geval van 

negatief advies van de woonwagencommissie. 

 
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. Een standplaats wordt toegewezen aan één 

gezin.. 

 
De standplaatsen worden toegewezen volgens chronologische volgorde van de inschrijvingen in het 

register van de aanvragen. 

 
Na gunstig advies van de woonwagencommissie, kan het college van burgemeester en schepenen 

afwijken van de volgorde in volgende gevallen: 

- Kinderen van woonwagenbewoners van het woonwagenterrein die voor de leeftijd van 18 

jaar en meer dan 5 jaar op het woonwagenterrein hebben gewoond krijgen voorrang 

indien zij jonger zijn dan 25 jaar op het ogenblik van de aanvraag; 

- Bij bijzondere sociale omstandigheden, op voorwaarde dat de betrokkene tot de doelgroep 
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van de woonwagenbewoners behoort; 

- Wanneer de interne relaties of de verstandhouding tussen de bewoners van het 

woonwagenterrein door een bepaalde toewijzing zouden kunnen verstoord worden. 

Voor kandidaten die op het ogenblik van de aanvraag wettelijk samenwoonden of gehuwd waren, en 

ondertussen gescheiden zijn of niet meer samenwonen wordt de sociale situatie in aanmerking 

genomen voor de onderlinge volgorde van toekenning van een vergunning. 

De kandidaat kan geen standplaats toegekend krijgen zolang hij nog een schuld te vereffenen heeft 

aan het stadsbestuur uit hoofde van achterstallige standplaatsvergoeding of eventuele bijhorigheden 

zoals boeten en intresten. 

 
De persoon of het gezin aan wie de vergunning wordt toegekend wordt verder begunstigde(n) 

genaamd. De vergunning van de standplaats wordt schriftelijk en tegen ontvangstbewijs aan de 

begunstigden betekend, samen met een te ondertekenen en in te sturen akkoordverklaring, een 

kopie van deze verordening alsook een kopie van het retributiereglement inzake het gebruik van het 

woonwagenterrein. De begunstigde wordt aangeschreven op de laatste bekende woonplaats. 

 
Indien de begunstigde de toegewezen standplaats weigert, dan wordt hij achteraan op de 

wachtlijst opgenomen indien hij een nieuwe aanvraag indient, volgens de bovenvermelde 

modaliteiten. 

 
Bij het onbestelbaar terugkeren van de brief waarin de aanvrager een standplaats toegewezen 

wordt, of het niet ondertekenen en insturen van het akkoord met de vergunning binnen twee weken 

na verzending van de vergunning vervalt de vergunning, evenals de aanvraag en wordt de aanvrager 

geschrapt van de wachtlijst. 

 
Bij overlijden van de begunstigde wordt de wettelijk samenwonende of gehuwde partner de 

begunstigde. Bij ontstentenis van wettelijk samenwonende of gehuwde partner kunnen de rechten 

van de begunstigde overgaan op een op dat ogenblik meerderjarig gezinslid in zoverre dit gezinslid 

de laatste 3 jaar ononderbroken heeft samengewoond en gedomicilieerd is op éénzelfde adres. Bij 

verschillende gezinsleden moet door de gezinsleden beslist worden op wie de vergunning overgaat. 

De vergunning gaat niet over naar de erfgenamen. 

 
Het ruilen van een standplaats is enkel toegelaten na voorafgaande schriftelijke toestemming van het 

college van burgemeester en schepenen, na advies van de woonwagencommissie. 

 
Onderverhuring, al dan niet tegen een geldelijke of andere vergoeding, van welke aard dan ook, 

is niet toegelaten. 

 
Artikel 5: 

INGEBRUIKNAME STANDPLAATSEN 

 
De standplaats moet door de begunstigde worden ingenomen en worden bewoond uiterlijk 30 dagen 

na ontvangst van de verstrekte standplaatsvergunning, tenzij anders bepaald in de vergunning van 

het college van burgemeester en schepenen. 

 
Het niet-innemen van de standplaats binnen de vooropgestelde termijn, wordt beschouwd als een 

weigering. 

Voor het gebruik van een standplaats moet de gebruiker aan de stad Sint-Truiden een maandelijkse 

standplaatsvergoeding betalen zoals bepaald in het retributiereglement van het woonwagenterrein. 

 
De standplaats kan slechts in gebruik genomen worden nadat de standplaatsvergoeding betaald is en 
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de begunstigde aan het stadsbestuur een kopie van zijn brandverzekeringspolis heeft bezorgd 

evenals een bewijs van betaling van de verzekeringspremie. 

 
De begunstigde meldt elke wijziging van deze brandverzekeringspolis aan het stadsbestuur. De 

begunstigde is verplicht op elk verzoek van het stadsbestuur de laatste premiekwijting voor te  

leggen. 

 

Alvorens de begunstigde de standplaats mag betrekken, wordt een plaatsbeschrijving en een 

veiligheidsdossier van de standplaats en toebehoren opgesteld door een personeelslid van de 

technische dienst van de stad, in aanwezigheid van de begunstigde. De plaatsbeschrijving wordt 

gedagtekend, opgesteld in zoveel originele exemplaren als er partijen zijn en door alle partijen voor 

akkoord ondertekend. Elke partij ontvangt een origineel van de plaatsbeschrijving. 

 
Het veiligheidsdossier bevat een beschrijving van de toestand van de standplaats met betrekking tot 

de (brand)veiligheid. Er zal in het bijzonder gelet worden op de veiligheid van: 
- de elektriciteitsinstallatie; 

- de gasinstallatie (Er zal een keuringsattest van de gasinstallatie moeten voorgelegd 

worden); 
- de opslag van brandbare producten; 

- het algemeen brandrisico. 

 
 

Eén maand na inname van de standplaats wordt een controle uitgevoerd op de standplaats met het 

oog op het vervolledigen van het individueel veiligheidsdossier. Het individueel veiligheidsdossier 

wordt aan de bewoner aangetekend verstuurd uiterlijk 15 dagen na uitvoering van de controles. Dit 

dossier bevat aanbevelingen van de brandweer om de veiligheid van de standplaats te maximaliseren 

en de termijn waarin de aanbevelingen uitgevoerd moeten worden. Deze termijn bedraagt maximum 

4 maanden en wordt bepaald in het kader van het veiligheidsrisico. Standplaatsen die niet veilig 

worden bevonden worden niet vergund. Om de drie jaar wordt een nieuwe controle uitgevoerd. De 

controles worden steeds uitgevoerd door afgevaardigden van de stad samen met de brandweer. 

 
Artikel 6: 

INTREKKING VAN DE VERGUNNING 

De vergunning kan, na schriftelijk gemotiveerd advies van de woonwagencommissie, door het 

college van burgemeester en schepenen worden ingetrokken in volgende gevallen: 

- wanneer de begunstigde de standplaats niet inneemt binnen de vooropgestelde 

termijn; 
- wanneer de begunstigde zijn hoofdverblijfplaats elders heeft; 

- wanneer de begunstigde op een ander gemeentelijk woonwagenterrein, ingericht 

voor sedentair wonen, een standplaats toegewezen kreeg; 
- Wanneer de begunstigde ambtshalve wordt geschrapt; 

- wanneer de begunstigde meer dan 120 dagen van een jaar afwezig is op de 

standplaats; 

- wanneer de begunstigde binnen de opgelegde termijn in gebreke blijft de 

aanbevelingen, in het individueel veiligheidsdossier, uit te voeren; 

- wanneer noodzakelijke werken moeten worden uitgevoerd die een verblijf op de standplaats 

onmogelijk maken; 
- wanneer de begunstigde de bepalingen van dit reglement herhaaldelijk niet naleeft. 

 
Indien de begunstigde niet binnen de door het college van burgemeester en schepenen opgelegde 

termijn het woonwagenterrein heeft verlaten, worden de woonwagen(s), voertuigen en materieel 
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van de begunstigde op zijn kosten en zijn risico verwijderd. 
Artikel 7: 

GEBRUIK VAN DE STANDPLAATSEN EN INFRASTRUCTUUR 

 
Het woonwagenterrein behoort tot het openbaar domein, doch het gebruik van de vergunde  

standplaatsen heeft een privékarakter. Elke standplaats is voorzien van een berging met de nodige 

elektrische en sanitaire voorzieningen voor de personen aan wie de standplaats wordt toegewezen. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen na 

advies van de woonwagencommissie mag er niets gewijzigd worden aan de infrastructuur van de 

standplaatsen en nutsvoorzieningen en hun bestemming. Wijzigingen, waarvoor een schriftelijke 

vergunning werd gegeven en die bij het verlaten van de standplaats niet moeten verwijderd of 

hersteld worden in de oorspronkelijke toestand, worden uitdrukkelijk genoteerd op het document 

van de plaatsbeschrijving, maar geven geen recht op vergoeding, tenzij het college van burgemeester 

en schepenen anders beslist overeenkomstig de gebeurlijke meerwaarde aan de standplaats. 

 
Het is niet toegelaten via waterslangen, leidingen, kabels en dergelijke gebruik te maken van de 

nutsvoorzieningen van een andere standplaats of van gemeenschappelijke voorzieningen. 

 
Het stadsbestuur of zijn afgevaardigde heeft te allen tijde het recht de staat van de standplaats op te 

nemen en te bezichtigen na voorafgaande schriftelijke aankondiging. De begunstigde moet het 

stadsbestuur of zijn afgevaardigde in staat stellen op de afgesproken datum en uur de standplaats te 

inspecteren. 

 
Voor het gebruik van de standplaatsen schikken de begunstigden zich naar de aanwijzingen van de 

toezichter. 

 
De begunstigde verkrijgt het recht om op de hem toegekende standplaats één verkeerswaardige 

woonwagen te plaatsen. Andere woonwagens of constructies, zoals (niet limitatief opgesomd) 

caravans, stacaravans, bijgebouwen, aanbouwingen of afsluitingen, mogen slechts worden geplaatst 

of opgericht na voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen 

en na het verkrijgen van de daartoe noodzakelijke vergunningen rekening houdend met de geldende 

wettelijke bepalingen, waaronder deze inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. 

 
Geen enkele constructie mag bestaan uit meer dan één bouwlaag. De constructies, andere dan de 

woonwagen en aanbouw, mogen geen woonfunctie hebben. 

 
Het is niet toegelaten aan personen die niet behoren tot het gezin van de begunstigde(n) en er hun 

hoofdverblijf niet hebben, permanent gebruik te maken van de op de standplaats aanwezige 

accommodatie, zelfs al is dit tijdelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 

college van burgemeester en schepenen. 

 
De kosten van aansluiting, abonnement en verbruik van water, elektriciteit, gas en andere openbare 

nutsvoorzieningen, alsook de kosten van de kadastrale belasting op de eigendommen vallen ten laste 

van de begunstigde van de standplaats. 

 
Artikel 8: 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

 
De begunstigde van een standplaats moet ervoor zorgen dat de rust, de veiligheid en de gezondheid 

van de andere bewoners en de omgeving op geen enkel ogenblik wordt gestoord. In het bijzonder 

mag het gebruik van motoren, radio's en tv's niet storend zijn. 
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Eenieder is verplicht met het oog op orde, zedelijkheid, gezondheid en brandvoorkoming, zich te 

gedragen naar de bevelen en aanwijzingen van de gemachtigde ambtenaren. Iedere begunstigde 

moet erop toezien dat zijn bezoekers deze bepaling eveneens eerbiedigen. 

Huisdieren mogen geen hinder en overlast veroorzaken. Honden mogen niet los lopen buiten de 

standplaatsen. Het is verboden vee en kleinvee te houden. 

Eenieder die met een woonwagen of caravan een standplaats op het woonwagenterrein heeft 

ingenomen, is verplicht ervoor te zorgen dat deze standplaats en de bijhorende gebouwen en 

accommodatie zindelijk worden gehouden. Het is verboden afval, van welke aard ook, te werpen of 

te laten vallen of te deponeren op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen. 

 
Rijwegen moeten te allen tijde vrij blijven voor evacuatie en de toegang van de hulpdiensten. 

Parkeren op de openbare weg is niet toegelaten. 

 
Het is verboden om het even welke activiteit uit te oefenen die een risico van brand inhoudt en 

brandbare of explosieve stoffen op te slaan, tenzij gas of stookolie voor huishoudelijk gebruik en 

dit op de voorgeschreven wijze. 

 
Tenzij anders overeengekomen met het college van burgemeester en schepenen moeten de 

woonwagens en caravans opgesteld worden op minimum 2 meter van de grens van de standplaats of 

4 meter tussen 2 aanpalende woonwagens, dit om brandoverslag te voorkomen. 

 
Omwille van de brandveiligheid en de hygiëne mag de maximale bezetting van een standplaats niet 

meer bedragen dan 40% van de totale oppervlakte (of ...m2 van de standplaats). In deze 40% is 

de oppervlakte van de sanitaire unit en bergplaats niet begrepen. 

 
Het plaatsen van autowrakken en opslag van rubberen banden en schroot op de standplaatsen of op 

de openbare weg is verboden. Met autowrak wordt bedoeld elk voertuig, bedoeld in het algemeen 

reglement op de politie en het wegverkeer, dat met eigen beweegkracht niet meer gebruikt kan 

worden overeenkomstig zijn eigenlijke bestemming en dat niet meer beschikt over een eigen 

inschrijving en officiële nummerplaat. 

Voertuigen, bestemd voor verkoop of voertuigen die niet beschikken over een inschrijvingsbewijs 

en een officiële nummerplaat mogen niet op de openbare weg worden gestald. 

 
Voor de ophaling van het huisvuil schikken de begunstigden zich naar de geldende wettelijke en 

gemeentelijke bepalingen terzake. Kosten voor het opruimen door stad van zwerfvuil op en rond een 

standplaats komen ten laste van de begunstigde van de standplaats. 

 
De elektrische aansluitingen en de installatie van de constructies moeten conform de algemene 

reglementering op elektrische installaties (AREI) zijn. Luchtkabels moeten op een minimale hoogte 

van 3,5 meter aangebracht worden. 

 
De enige toegelaten energiebronnen voor de verwarmings- en/of kooktoestellen zijn 

aardgas, propaan, butaan en elektriciteit. 

 
Er wordt één uitzondering gemaakt. Mobiele, rondtrekkende woonwagens mogen een mazouttank 

op de woonwagen plaatsen. Deze moet in overleg zijn met de milieuwetgeving en de begunstigde 

moet een attest voorleggen, verleend door een erkend keuringsorganisme. 

 
De leidingen voor aardgas, propaan, butaan of mazout moeten vanaf de opslagplaats tot aan de 

woonwagen vervaardigd zijn uit aangepaste metalen. 
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Aan het begin- en het eindpunt van deze leidingen moet een afsluitkraan worden aangebracht. 

Bij gebruik van recipiënten: 

 
10 jarige keuring fles: vermeld op gasfles 

- maximum 2 meter soepele slang tussen ontspanner en toestel 

- aangepaste ontspanner: verschillende maten van schroefdraad : 

22,6 en 22, 8, elk flestype heeft zijn eigen schroefdraad 

- de slangen moeten om de 3 jaar vervangen worden 

- het gebruik van dichtingsringen is verplicht 

- er moeten 2 spanringen op de slang aangebracht worden, 1 aan elke zijde 

 
Het college van burgemeester en schepenen kan nadere en beperkende richtlijnen uitvaardigen 

onder meer wanneer de wetgeving strenger is dan de verordening. Bij inbreuk op dit artikel kan 

het college van burgemeester en schepenen overgaan tot de onmiddellijke ontmanteling van 

de installatie, op kosten van de eigenaar. 

 
De gasflessen dienstig voor verwarmings- en/of kooktoestellen, die buiten de woonwagen 

opgesteld staan, mogen maximaal een inhoud van 299 liter hebben. Gasopslag in LPG-

autotanks voor verwarming is verboden. De leidingen voor gassen moeten geplaatst worden 

volgens de code van goed vakmanschap, steeds in goede staat van werking en onderhoud 

verkeren en voldoende veiligheid verzekeren. 

 
De gasinstallatie moet bij ingebruikname van de standplaats en vervolgens om de drie 

jaar gecontroleerd worden door een bevoegd organisme of door de gasleverancier. Het college van 

burgemeester en schepenen kan nadere en beperkende richtlijnen uitvaardigen onder meer 

wanneer de wetgeving strenger is dan de verordening. Bij inbreuk op dit artikel kan het college van 

burgemeester en schepenen overgaan tot de onmiddellijke ontmanteling van de installatie, op 

kosten van de eigenaar. 

 
Alle onwettelijke en/of onveilige installaties inzake elektriciteit of verwarming worden, na 

aanmaning, verwijderd door het stadsbestuur op kosten van de begunstigde zonder dat dit 

aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. 

 
Elke standplaats moet beschikken over minstens één draagbaar blustoestel (bij voorkeur 

waterschuimblusser) van mininum 1 bluseenheid. 

 
De begunstigde is verplicht zijn standplaats te voorzien van een waterslang van minstens 20 

meter, aangesloten op het waterleidingsnet. 

 
Artikel 9: 

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 

De begunstigde moet de standplaats, met al zijn toebehoren, in goede staat onderhouden en alle 

mogelijke voorzorgen nemen om schade door vorst, storm of andere natuurelementen te 

voorkomen. 

 
De begunstigde brengt het stadsbestuur of de toezichter onmiddellijk op de hoogte van elke schade 

aan de infrastructuur van de standplaats veroorzaakt door een bekende of onbekende oorzaak. 

 
Herstellingen worden uitgevoerd door het stadsbestuur, op kosten van diegene die ze ten laste heeft 

of uitgevoerd onder toezicht van het stadsbestuur. 

Herstellingen ten laste van de begunstigde of geringe herstellingen tot onderhoud, waartoe de 
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begunstigde verplicht is, zijn diegenen die volgens de huurwetgeving ten laste vallen van de huurders. 

 
Grote onderhoudswerken en herstellingen aan de stedelijke infrastructuur vallen ten laste van het 

stadsbestuur wanneer ze het gevolg zijn van gewone slijtage, gebrek of overmacht. Het stadsbestuur 

onderhoudt de gemeenschappelijke delen. Behoudens dringende herstellingen worden de betrokken  

 

gebruikers ten minste 3 dagen voorafgaand aan het begin van de werken verwittigd. 

 

Grote en kleine onderhoudswerken en herstellingen aan de standplaats en de gemeenschappelijke 

infrastructuur (wegen, omheiningen, beplantingen, ...), die het ge- volg zijn van een fout of 

nalatigheid van de begunstigde, vallen ten laste van de begunstigde. Deze onderhouds- of 

herstellingswerken worden uitgevoerd door of in opdracht van het stadsbestuur op kosten van de 

begunstigde. 

 
Artikel 10: 

EINDE INGEBRUIKNAME 

Bij beëindiging van het gebruik moet de begunstigde volgende procedure in acht nemen: 

- ten minste één maand voor de beëindiging van het gebruik, moet dit schriftelijk 

worden gemeld aan het college van burgemeester en schepenen 

- de begunstigde moet ervoor zorgen dat de standplaats en haar voorzieningen zich bevinden 

in de oorspronkelijke staat conform de plaatsbeschrijving bij de aanvang van het gebruik, 

behoudens een uitdrukkelijke andersluidende beslissing van het college van burgemeester 

en schepenen ten aanzien van wijzigingen aangebracht aan standplaatsen en 

nutsvoorzieningen 

- de aansluitingen van de nutsvoorzieningen worden overgedragen aan de volgende bewoner 

of de stad. Het bewijs moet hiervoor worden afgegeven bij de stad 
- de begunstigde moet de sleutels van het nutsgebouw aan de stad bezorgen. 

 
Bij het verlaten van de standplaats wordt een plaatsbeschrijving opgesteld door een personeelslid 

van de Technische Dienst of de toezichter van de gemeente in aanwezigheid van de persoon die de 

standplaats zal verlaten. De plaatsbeschrijving wordt gedagtekend, opgesteld in zoveel originele 

exemplaren als er partijen zijn en wordt voor akkoord door elke partij ondertekend. Elke partij 

ontvangt een origineel van de plaatsbeschrijving. Indien de begunstigde die de standplaats zal 

verlaten na een tweede en schriftelijke afspraak niet aanwezig is voor de plaatsbeschrijving, wordt de 

begunstigde geacht akkoord te gaan met de plaatsbeschrijving. 

 
Artikel 11: 

ZONE VOOR BEZOEKERS 

Tijdelijke gebruikers dienen zich aan te melden op het politiecommissariaat. 

Bezoekers mogen evenwel met een caravan maximaal één maand op de standplaats verblijven, op 

voorwaarde dat zij met deze caravan op 2 meter afstand blijven van de grens met de aanpalende 

percelen. Permanente bewoning door de bezoekers is niet toegestaan. 

Bezoekers, die langer dan één maand op het terrein verblijven worden na een eerste waarschuwing 

vanwege het stadsbestuur verwijderd op kosten van de bezoekers. 

 
Bezoekers mogen de eerste drie maanden, na hun verblijf van één maand niet meer op het terrein 

verblijven. 

 
Artikel 12: 

ZONE VOOR FOORAANHANGWAGENS EN -VRACHTWAGENS. 

Inzake de toekenning van een standplaats voor foormateriaal moeten de betrokkenen jaarlijks een 
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aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en  

schepenen beslist over de toekenning van de parkeerplaatsen op basis van de beschikbare 
oppervlakte op het terrein en het aantal gerechtigde foorreizigers, na advies van de 
woonwagencommissie. 

 
Om als gerechtigde in aanmerking te komen moet men voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- geregistreerd zijn als foorreiziger 

- officieel verblijven op het woonwagenterrein 

 

- het materiaal dat op de parkeerplaats zal geplaatst worden, moet eigendom zijn of in 

gebruik zijn van de foorreiziger die officieel op het woonwagenterrein woont. 

 
De standplaats voor foormateriaal moet ten alle tijden vrij van afval zijn. Bij het achterlaten van 

afval op de parkeerplaats kunnen de kosten voor opruiming verhaald worden op de persoon aan 

wie de plaats is toegewezen. 

 
Het is niet toegelaten om via waterslangen, leidingen, kabels en dergelijke gebruik te maken van de 

nutsvoorzieningen van een andere standplaats. Op het parkeerterrein is men verplicht gebruik te 

maken van de daartoe voorziene nutsvoorzieningen op het parkeerterrein zelf. 

 
Er mogen geen woonwagens, aanhangwagens of caravans geplaatst worden op de toegangswegen. 

Tevens is het verboden om de gedeelten van het woonwagenterrein te betreden die voor 

plantsoenen bestemd zijn. 

 
Artikel 13: 

SANCTIONERING 

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen en verordeningen 

geen andere straffen voorzien, worden de inbreuken op de bepalingen van dit politiereglement 

overeenkomstig artikel 119bis §1 van de nieuwe gemeentewet, bestraft met een gemeentelijke 

administratieve sanctie of met de intrekking van de vergunning door het college van burgemeester 

en schepenen overeenkomstig artikel 7. 
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69.Retributiereglement woonwagenterrein Groenheide70 
 

 
Artikel 1   
Er wordt per standplaats een retributie geheven van 55,00 EUR per maand voor het gebruik van het 

woonwagenpark “Groenheide” te Sint-Truiden. 
 

Artikel 2  

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van de standplaats. 
 

Artikel 3   
De retributie dient maandelijks, ten laatste de tiende dag van de maand waarop zij betrekking heeft 
worden betaald door storting op bankrekeningnummer BE 02 0014 2438 1140 van de stad Sint-

Truiden of door contante betaling tegen ontvangstbewijs in handen van de financieel directeur of zijn 
afgevaardigden. 

Bij weigering van betaling van de verschuldigde rechten, gebeurt de invordering hiervan langs 
burgerrechtelijke weg. 

 
Artikel 4  
Alvorens een toegekende standplaats in gebruik kan worden genomen, moet een borgsom van 150 

EUR en de eerste maandelijkse retributie ten bedrage van 55 EUR betaald te worden. 
Bij het beëindigen van de ingebruikneming van de standplaats wordt  
deze waarborg, desgevallend vermeerderd met de intresten, geheel vrijgegeven wanneer de 

gebruiker de standplaats en de bijhorende voorzieningen overdraagt in goede staat, of gedeeltelijk, 
na aftrek van de eventueel verschuldigde kosten voor herstellingen, achterstallige vergoedingen of 

schadevergoedingen. 
 

Artikel 5   

Dit retributiereglement gaat in voege vanaf 1 februari 2019 en wordt herzien indien nodig via 
voorlegging en goedkeuring gemeenteraad. 

 
Artikel 6 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot 

en met 264) van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 
        

 
 

 
 
 

 
 

                      
  

 
70 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 25 februari 2019. 
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70.Politiereglement voor het Provinciedomein Nieuwenhoven71 

 
 

Artikel 1: 

Dit besluit is van toepassing voor het "Provinciaal Domein Nieuwenhoven" gelegen op het 

grondgebied van Sint-Truiden. 

 
Artikel 2: 

Het domein is opengesteld voor het publiek. De toegang tot het domein is evenwel verboden een 

half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang, behoudens de cafetaria en de 

parkeerplaatsen. Het bezoekerscentrum Is enkel toegankelijk voor het publiek gedurende de 

vastgestelde openingsuren. Het bezoekerscentrum is open van 1 april tot en met 31 oktober alle 

weekdagen van 9.00 tot 17 uur; op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. 

Van 1 november tot en met 31 maart is het enkel op afspraak open. 

Bij stormweer, rukwinden en brandgevaar Is elke toegang tot het bos en de bospaden 

eveneens verboden. De parkeerplaatsen, de vijver, de cafetaria, en de speeltuin blijven wel 

toegankelijk. 

 
Artikel 3: 

De wegen in het domein zijn afgesloten voor alle verkeer. Kinderen jonger dan 5 jaar met fiets en 

gehandicapten met een rolstoel met een motortje aangedreven zijn wel toegelaten. 

Gemotoriseerde voertuigen moeten geparkeerd worden op de parkeerplaatsen en de fietsen 

moeten achtergelaten worden in de fietsenstalling. 

Dit geldt eveneens voor personeelsleden en bezoekers van de cafetaria. 

Dienstvoertuigen, voertuigen van leveranciers en andere voertuigen mogen de dienstweg gebruiken 

indien dit voor manifestaties of het onderhoud van het domein en de exploitatie van de cafetaria 

nodig is. 

 
Artikel 4: 

Onverminderd andere verbodsbepalingen, de wetgeving op de ruimtelijke ordening en de 

stedenbouw, de jacht, het natuurbehoud, de diergeneeskunde politie, de plantenbescherming, het 

afvalstoffendecreet en het bosdecreet, is met het oog op het bewaren van de rust, de netheid, de 

openbare orde en de integriteit van het domein voor de bezoekers verboden: 

g. de orde en de rust te verstoren door samenscholing of de bezoekers op enige wijze 

te hinderen; 

h. radio's, bandopnemers, luidsprekers of gelijk welk geruchtmakend toestel te 

gebruiken; 

i. te roken binnen de beboste gebieden, vuur te dragen of te ontsteken; 

j. te leuren met welke goederen ook, druk te verspreiden en pamfletten of affiches aan te 

plakken, reclameborden te plaatsen en onverschillig welk ander middel van 

commerciële reclame te gebruiken; 

k. papier of gelijk welk afval achter te laten buiten de daartoe beschikbaar staande 

afvalemmers, behoudens houtafval en boomschors die achterblijven na 

exploitatie; 

l. te baden, te zwemmen of te roeien; 

m. te kamperen, tenten of windschermen op te slaan of de nacht door te brengen in de 

auto's of caravans; 

 
71 Goedgekeurd door de provincieraad van Limburg op 20 maart 2002. 
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n. zich op de vijvers te begeven wanneer deze bedekt zijn met ijs en sport te 

beoefenen langs de vijver; 
 

o. zich buiten de wandelwegen te begeven of zich te begeven op versperde 

wandelwegen; 

p. honden of andere huisdieren te laten loslopen en met honden of andere dieren in de 

speeltuin te komen of in het water van de vijver of de beken; 

q. planten, plantendelen, vruchten, zwammen van gelijk welk soort te verdelgen, te 

beschadigen of weg te nemen; 

r. opzettelijk dieren, planten, zwammen, zaden of sporen in te brengen; 

s. dieren te doden, te jagen, te vangen of hun rust te verstoren of om het even welke 

wijze hun eieren, jongen, nesten of schuilplaatsen te vernietigen, te beschadigen 

of te storen; 

t. dierennestkastjes, observatiematerialen of -instrumenten, aanduidingen voor 

wandel- of andere doeleinden aan te brengen; 

u. natuur- en vormingsactiviteiten, spelen of andere activiteiten te organiseren zonder 

voorafgaande toestemming van de Bestendige Deputatie; 

v. opgravingen of extracties van materiaal uit de bodem of de ondergrond te 

verrichten; 

w. onverschillig welk voorwerp dat tot de uitrusting van het bos behoort te 

vernielen, te beschadigen, te verplaatsen, en te misbruiken; 

x. water te onttrekken aan de vijvers of zich ontdoen van giftige substanties, olie, 

chemicaliën of andere vloeistoffen die de verontreiniging van het water kunnen 

veroorzaken of de vissen kunnen bedwelmen of doden; 
y. de oevers van de vijver te beschadigen; 

 
Artikel 5: 

Aan de visvijver mag worden gevist binnen de perioden en uren zoals zij bepaald worden in het 

huishoudelijk reglement van het Provinciaal Domein Nieuwenhoven. 

Voordat vissers plaats mogen nemen aan de visvijver, dienen zij evenwel in het bezit te zijn van een 

geldig en strikt persoonlijk visverlof dat aangekocht kan worden aan de balie van het 

bezoekerscentrum. Op verzoek van de door de provincie aangeduide toezichters of van de 

politionele overheden moeten de vissers die aan de vijver plaatsgenomen hebben dit visverlof tonen. 

De houders van een visverlof dienen vanaf het bereiken van de leeftijd van 15 jaar tevens hun 

identiteitskaart te tonen aan de bevoegde personen. 

 
Artikel 6: 

De speeltuin en de speeltoestellen mogen worden gebruikt binnen de perioden en uren en volgens 

de voorwaarden zoals zij bepaald worden in het huishoudelijk reglement van de speeltuin. 

 
Artikel 7: 

Er kan van de verbodsbepalingen, opgenomen in dit reglement, worden afgeweken voor zover dit 

noodzakelijk is, na uitdrukkelijke toestemming van de provincieraad. 

De bestendige deputatie is gemachtigd in dringende gevallen permanente of tijdelijke afwijkingen 

toe te staan, geheel of gedeeltelijk, op verbodsbepalingen bepaald in artikel 4, inzonderheid C, G, I, 

K, L, M, N en O. 

 
Artikel 8: 

Feestelijkheden en manifestaties buiten de cafetaria mogen slechts worden georganiseerd met 

schriftelijke toestemming van de bestendige deputatie. 
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Artikel 9: 

Zijn bevoegd op de naleving van dit reglement toe te zien: 

- de beëdigde wachters en toezichters van de provincie; 

- de leden van de lokale en federale politie. 
 

Het provinciebestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen die in het provinciedomein (uitgezonderd de 
speeltuin) gebeuren of voor schade die aan de voertuigen op de parkeerplaats of aan de fietsen in de 

stalling wordt toegebracht. 

 
Artikel 10: 

Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover door wetten, 

decreten of algemene verordeningen geen zwaardere straffen zijn bepaald. 

 
Artikel 11: 

Dit politiereglement zal bekendgemaakt worden ingevolge de artikelen 117 en 118 van de 

Provinciewet door opname in het bestuursmemoriaal en door aanplakking in het Provinciaal Domein 

Nieuwenhoven. 

Het politiereglement voor het Provinciedomein Nieuwenhoven goedgekeurd In de zitting van de 

provincieraad d.d. 18 december 1996 wordt opgeheven met Ingang van 1 april 2002. 
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71.Politiereglement fuiven en evenementen72 

 

 

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED  
Artikel 1  

Openbare rust en veiligheid  
Dit politiereglement regelt een aangelegenheid die betrekking heeft op de openbare veiligheid en de 
openbare rust naar aanleiding van een openbaar evenement op het grondgebied van de stad Sint-

Truiden.  
 
Artikel 2  
Openbare evenementen/fuiven  
Dit politiereglement is van toepassing op alle openbare evenementen/fuiven die op het grondgebied 

van de stad Sint-Truiden worden georganiseerd gedurende een dagdeel, een volledige dag of 
meerdere dagen.  

Een openbaar evenement wordt gedefinieerd als:  
- voor het publiek toegankelijk 

- in zaal, tent en openlucht  
- niet permanent georganiseerd  
- al dan niet met betaalde toegang 

- al dan niet (elektronisch) (versterkte) muziek  
- samenkomst van mensen voor: sociale, culturele of sportieve activiteiten (reguliere sportcompetities 

uitgezonderd)  
 
Deze evenementen/fuiven mogen binnen de grenzen van de stad Sint-Truiden uitsluitend worden 

georganiseerd op plaatsen die voor de deelnemers of bezoekers voldoende garanties bieden op het 
vlak van veiligheid, gezondheid en zindelijkheid, en zonder dat het evenement in de buurt voor meer 

overlast dan nodig zorgt.  
 
Artikel 3  

Publiek toegankelijk plaatsen  
Het politiereglement is van toepassing op alle evenementen/fuiven die op voor het publiek 

toegankelijke plaatsen georganiseerd worden. Deze evenementen/fuiven kunnen plaatsvinden in een 
zaal, tent of openlucht. 
Een evenement is voor het publiek toegankelijk wanneer ook andere personen worden toegelaten dan 

diegenen die nominatief werden uitgenodigd. Een publieke oproep om aanwezig te zijn, maakt van 
het evenement een publiek toegankelijk evenement. Een geïndividualiseerde band tussen de inrichter 

en de genodigde is in principe eerder afwezig.  
Een evenement is niet voor het publiek toegankelijk (privé-evenement) als er op het evenement enkel 
personen worden toegelaten die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en waarvan de 

organisator een namenlijst heeft.  
 
Artikel 4  
Organisator van een openbaar evenement  
De organisator van een openbaar evenement/fuif is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of 

feitelijke vereniging die een dergelijk evenement organiseert. De organisator moet meerderjarig zijn. 
 
Artikel 5 

Uitbater  

 
72 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 27 augustus 2018. 
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Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de plaats van het openbaar evenement al dan niet 
onder bezwarende titel ter beschikking stelt aan de organisator.  
 
Artikel 6  

Openbaar evenement in open lucht  

Een openbaar evenement in open lucht is een evenement dat plaatsvindt buiten de ruimtelijke 
grenzen van een bebouwd onroerend goed, derhalve op een plaats die een zodanig open karakter 

heeft dat derden kunnen waarnemen dat er een evenement aan de gang is. 
 
Artikel 7  

Ingedeelde muziekinrichtingen  
De ingedeelde muziekinrichtingen zijn ruimtes die onder rubriek 32.1 van het VLAREM I - decreet 

ressorteren.  
 
Niet-ingedeelde muziekinrichtingen  

De niet ingedeelde muziekinrichtingen zijn ruimtes die niet onder rubriek 32.1 van het VLAREM I - 
decreet ressorteren. 

 
Evenementen/fuiven in bv. tenten, op straten, pleinen,… zijn voor de toepassing van dit reglement 
evenementen/fuiven in niet-ingedeelde muziekinrichtingen.  

Organisatoren van evenementen/fuiven kunnen altijd aan de uitbater of aan de dienst milieu van de 
stad Sint-Truiden vragen of hun bebouwde locatie een ingedeelde of niet-ingedeelde muziekinrichting 

is. 
 
Artikel 8  

Soorten evenementen/fuiven  
Het reglement onderscheidt vier soorten evenementen/fuiven:  

- Categorie D: minieme evenementen of fuiven (met miniem risico) 
- Categorie C: kleine evenementen of fuiven (met laag risico) 
- Categorie B: middelgrote evenementen of fuiven (met gemiddeld risico) 

- Categorie A: grote evenementen of fuiven (met hoog risico) 
 

De criteria om als evenement in een categorie ingedeeld te worden zijn terug te vinden op www.sint-
truiden.be onder de naam formulier A - Risicoscan Evenementen/fuiven.  
 

De administratieve procedure met betrekking tot de meldingen en aanvragen van 
evenementen/fuiven wordt in de hierna volgende artikelen beschreven.  

 
Aan de hand van een risicoscan zal worden bepaald in welke categorie een evenement thuishoort. In 
afwachting van de evenementen/fuifdatabank zal deze categorie bepalen welk aanvraagtraject (zie 

www.sint-truiden.be: formulieren B1 tot en met B4) dient gevolgd te worden. Aanvragers kunnen zelf 
vooraf te weten komen aan de hand van de neutrale criteria in de risicoscan, onder welke categorie 

hun evenement zal vallen.  
 

Bij het invoeren in de evenementen/fuifdatabank zal aan de hand van vragen tijdens het 
aanvraagtraject bepaald worden in welke categorie het evenement of de fuif terecht komt. De stad 
Sint-Truiden en haar veiligheidsdiensten hebben altijd het laatste woord in de definitieve categorie-

indeling. Dit gebeurt na controle van de risicoscan en bij het maken van een risicoanalyse van het 
evenement. 

 
 
HOOFDSTUK II - DE KENNISGEVING VAN EEN EVENEMENT  

 
Artikel 9 
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De melding of aanvraag 
De melding of een aanvraag van een openbaar evenement is een maatregel om het stadsbestuur van 
Sint-Truiden tijdig en op een éénvormige wijze in kennis te stellen van het te organiseren openbare 

evenement. Alle openbare evenementen/fuiven in zaal, in open lucht en in tent op het grondgebied 
van de stad Sint-Truiden moeten gemeld of aangevraagd worden.  

Privé-evenementen/fuiven met meer dan 500 aanwezigen of evenementen die een veiligheidsrisico 
inhouden, moeten eveneens gemeld worden. 

 
De termijnen voor de melding/aanvraag zijn verschillend volgens het type evenement.  
De termijnen worden als volgt bepaald:  

- evenement of fuif met een miniem risico (Cat. D) - melding 1 werkdag (24 uren) vooraf 
- klein evenement of kleine fuif (Cat. C) –aanvraag minimum 5 weken vooraf  

- middelgroot evenement of middelgrote fuif (Cat. B) aanvraag minimum 8 weken vooraf  
- groot evenement of grote fuif (Cat. A) –aanvraag minimum12 weken vooraf  
 

De melding/aanvraag kan in een eerste fase gebeuren via het evenementenloket op de website 
www.sint-truiden.be. 

 
Indien het antwoord op alle onderstaande vragen ja is, dient u een melding (Cat. D) te doen, in alle 
andere gevallen dient u een standaard evenement aanvraag te doen: 

- er zijn minder dan 100 bezoekers;  
- het evenement zal plaatsvinden tussen 7u en 22u;  

- er is muziek aan 85db(a) of minder (= achtergrondmuziek); 
- er is (indien event buiten) overal een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter; 
- er zijn geen parkeer- of verkeersmaatregelen nodig. 

 
Tot de ingebruikname van de evenementen/fuifdatabank wordt er gewerkt met de beschikbare 

aanvraagformulieren per categorie - formulieren B1 tot B4 op www.sint-truiden.be. Alle meldingen en 
aanvragen komen terecht bij een van de verantwoordelijke diensten van de stad Sint-Truiden.  
 
Artikel 10 

De aanvraag/melding is niet van toepassing voor:  

- Privé-evenementen/fuiven met minder dan 500 aanwezigen of zonder risico-doelgroepen bv. 
trouwfeesten, tuinfeesten e.d.; 
- Reguliere sportwedstrijden (bv. competities enz.) zonder een risico voor de openbare veiligheid; 

- Reguliere werking socio-culturele verenigingen, jeugdbewegingen,… (bv. toneelvoorstellingen, 
Chiro/Scouts-werking,…) 

 
Doortochten en passages (o.a. wandelen, fietsen, auto/motoroutes…) op het grondgebied van Sint-
Truiden moeten wel altijd gemeld worden met de route. Na advies van de diensten infrastructuur en 

evenementen kan de bevoegde dienst al dan niet en eventueel onder voorwaarden zelf een 
toestemming geven aan de aanvrager. 

 
Artikel 11 

Toelating  
De burgemeester verleent toelating binnen de hierna voorziene termijn voor:  
- evenement/fuif Categorie D - melding is voldoende - geen toelating vereist; 

- evenement/fuif Categorie C - toelating 10-15 werkdagen na indienen volledige aanvraag; 
- evenement/fuif Categorie B - toelating 15-20 werkdagen na indienen volledige aanvraag OF 

  voorlopige toelating 5-10 werkdagen na indienen principiële aanvraag en definitieve  
  toelating 1-2 maand(en) voor het evenement na ontvangen van alle vereiste formulieren,  
  plannen en informatie. 

- evenement/fuif Categorie A - voorlopige toelating 5-10 werkdagen na indienen principiële  
  aanvraag en definitieve toelating 1-2 maand(en) voor het evenement na ontvangen van alle  
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  vereiste formulieren, plannen en informatie. 
 
Artikel 12  

Weigering 
Onverminderd de bepalingen van dit reglement kan de burgemeester op gemotiveerde wijze en ten 

allen tijde een vergunning voor een (openbaar) evenement in een zaal, openlucht of tent weigeren 
omwille van gefundeerde redenen.  

 
Artikel 13 

Manier van aanvragen 

Alle meldingen en aanvragen moeten gebeuren via www.sint-truiden.be (in afwachting van de 
evenementen/fuifdatabank via de formulieren B1-B4). Uitbaters van zalen en andere accommodaties 

wijzen de organisatoren, bij de reservatie van de accommodatie, op het bestaan van dit reglement en 
de meldings/aanvraagplicht. Daarnaast melden zij zelf de evenementen/fuiven die in Artikel 9 
aangehaald worden en in hun zaal plaatsvinden. 

Evenementen/fuiven waarvoor de meldings-/aanvraagformulieren niet correct, gedeeltelijk blanco of 
onvoldoende ingevuld worden, worden niet behandeld en krijgen geen goedkeuring. 

 
 
HOOFDSTUK III - REGLEMENTAIRE BEPALINGEN  

 
AFDELING I: SLUITINGSUUR  

 
Artikel 14  

Sluitingsuur  

Op het grondgebied van de stad Sint-Truiden is er geen sluitingsuur.  
 

AFDELING II: GELUIDSHINDER  
 
Artikel 15 

Geluidsnormen voor ingedeelde muziekinrichtingen  
Het geluidsniveau in ingedeelde muziekinrichtingen wordt overeenkomstig de bepalingen opgenomen 

in de milieuvergunning opgelegd.  
Indien er in de vergunning van de ingedeelde muziekinrichting aan de uitbater van deze inrichting 
bijzondere voorwaarden en/of beperkingen opgelegd worden, is de uitbater verplicht deze aan de 

organisator van het evenement contractueel mee te delen.  
 
Artikel 16 

Geluidsnormen voor niet-ingedeelde muziekinrichtingen  
Het geluidsniveau voor niet-ingedeelde muziekinrichtingen houdt rekening met de bepalingen 

opgelegd in de VLAREM-wetgeving. De VLAREM-wetgeving voorziet in een maximaal geluidsniveau 
van 85 db(A). Het aanvragen van een afwijking van de geluidsnorm moet steeds gebeuren via de 

evenementen/fuifdatabank (of de aanvraagformulieren in afwachting van). 
 
Artikel 17  

Vastlegging afwijkende geluidsnormen 
De stad Sint-Truiden hanteert de geluidsnormen volgens de db(C)-meting, het meten van de 

bastonen: 
- Fuiven en/of evenementen met DJ’s kunnen een afwijking aanvragen tot maximum 108 db(C) leq 

15 min (gedurende een tijdsframe van 15 minuten) - 115 db(C) slow max (meting per seconde). 
Voorheen: maximum 95 db(A) leq 15 min.  
- Evenementen met livemuziek kunnen een afwijking aanvragen tot maximum 111 db(C) leq 15 min 

(gedurende een tijdsframe van 15 minuten) - 118 db(C) slow max (meting per seconde). Voorheen: 
maximum 98 db(A) leq 15 min. 
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Bijkomende  voorwaarden voor de afwijking van de geluidsnormen: 
- Het geluidsvolume moet de ganse activiteit gemeten en geregistreerd worden. Deze registratie dient 

binnen de maand na het evenement naar info.evenementen@sint-truiden.be gestuurd te worden. De 
locatie van het meetpunt moet min. 5 meter en max. 30 meter recht voor de geluidsopstelling zijn. 

- Het geluidsniveau dient altijd zichtbaar te zijn voor het publiek en de bediener van het geluid. 
- Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes aan alle bezoekers, deelnemers en personeelsleden. 

 
De organisator kan eventueel door de geluidsfirma een contract laten tekenen dat de geluidstechnicus 
zich aan de geluidsnormen dient te houden. Eventueel kunnen dj’s eenzelfde soort contract 

ondertekenen. Bij evenementen van Categorie A en B is deze handeling verplicht. 
 
Artikel 18 

Afwijking op de einduren van geluidshinder in tent of open lucht  
Organisatoren van evenementen kunnen, mits een geldige reden, een afwijking aanvragen van het 

einduur van hun activiteit en dit maximaal tot 00.30 uur. 
 

Door het college van burgemeester en schepenen erkende unieke dorpsfeesten of uitzonderlijke 
evenementen van Categorie A en B kunnen in eenzelfde weekend maximum tweemaal een afwijking 
van het einduur aanvragen tot maximum 3 uur. Bij een verlengd weekend kan hier nog eens 

maximum 2 dagen een afwijking tot 00.30 uur aan toegevoegd worden. 
 

De burgemeester kan via een ‘Besluit van de burgemeester’ de toestemming geven aan een horeca-
uitbater op het grondgebied van Sint-Truiden om een speciale activiteit te doen op zijn of haar terras 
en dit max. tot 00.30 uur. Indien dit meermaals per week of per maand plaatsvindt, dient er een 

aanvraag te gebeuren via de normale procedure (Artikel 9). 
 
Artikel 19 

Einduren van indoor-evenementen/fuiven met (geluids)hinder voor de buurt 
Evenementen/fuiven waar muziek centraal staat die binnen plaatsvinden kunnen de toestemming 

krijgen om tot maximum 4 uur muziek te spelen. 
 

AFDELING III: PRIVATE EN BIJZONDERE VEILIGHEID  
 
Artikel 20 

Bewaking op evenementen en fuiven 
De wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid is hier onverminderd van toepassing. 

De organisator vermeldt in zijn aanvraag altijd de aanwezigheid van een bewaking, die hij al dan niet 
zelf organiseert.  
 
Artikel 21 

Veiligheidsoverleg 

De algemene veiligheid op grote evenementen en fuiven (Categorie B & A) maakt steeds het 
voorwerp uit van een coördinatievergadering tussen de organisatie, de hulp- en veiligheidsdiensten en 

het stadsbestuur. 
 
Artikel 22 

Ticketcontrole of controle toegang 
Ticketcontrole of controle van stempels heeft niets te maken met persoonscontrole. Een (erkende) 

bewaker mag zich hier dan ook niet mee bezig houden, de taken persoonscontrole en ticketcontrole 
moeten duidelijk gescheiden blijven. Ook het vrijhouden van nooduitgangen is geen bewaking. 
 
 
Artikel 23 
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Bepaling inzet 
Voor fuiven en gelijkaardige evenementen voorziet de organisator minstens 5 personen die instaan 
voor de bewaking (ook omschreven als ‘security’). Dit kan beneden een verwacht aantal van 500 

bezoekers door het inzetten van natuurlijke personen die lid zijn van de organiserende vereniging 
overeenkomstig de voorwaarden in de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 

 
Vanaf een te verwachten aantal van meer dan 500 bezoekers (voor verenigingen, die door een 

stedelijke adviesraad in Sint-Truiden erkend zijn, meer dan 800 bezoekers), moet de bewaking 
gebeuren samen met een erkende bewakingsfirma. 
 

Voor iedere organisator of uitbater geldt de regel dat er per schijf van 100 mensen boven de 500 
bezoekers (en boven de 800 bezoekers bij verenigingen, die door een stedelijke adviesraad in Sint-

Truiden erkend zijn), een (extra) erkende bewakingsagent moet zijn. Zijn er meer dan 1000 
bezoekers, dan is er per 300 bezoekers extra, minimum 1 erkende bewakingsagent verplicht. 
 

De burgemeester kan altijd andere of meer maatregelen opleggen na een risicoanalyse. 
 
Artikel 24 

Event-parkeerwachters 
Event-parkeerwachters kunnen tijdens een evenement op privéterrein of binnen de evenementenzone 

ingezet worden, maar niet op openbaar domein. Ze mogen dus geen functie uitoefenen op een 
openbare weg. Parkeerwachters dragen fluovestjes en mogen geen kledij dragen met een verwijzing 

naar bewaking (bv. security enz.). 
 
AFDELING IV: VERKOOP VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN  

 
Artikel 25 

Regel  
Tijdens het evenement is het verboden om in occasionele drankgelegenheden ‘sterke dranken’ te 
verkopen, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de 

tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank.  
 
Artikel 26 

Afwijking verkoop ‘sterke dranken’  
Bij het aanvragen van een evenement/fuif kan de organisator aan de burgemeester een afwijking van 

het verbod in artikel 25 vragen. Deze drankvergunning is onderworpen aan de bepalingen opgenomen 
in artikels 27, 28 en 29 van dit reglement.  

 
Artikel 27 

Verkooppunt (sterke) dranken 

De verkoop van de ‘sterke dranken’ is duidelijk onderscheiden van de verkooppunten waar de andere 
dranken verkocht worden.  

Elk verkooppunt is voorzien met een duidelijk voor het publiek zichtbaar bord of spandoek met 
volgende vermelding:  

“ -16 jaar: geen alcohol, -18 jaar: wel bier en wijn, geen sterke dranken” 
Deze berichtgeving moet minimaal op A3-formaat gemaakt worden. 
 

Evenementen/fuiven met meer dan 2/3 van de bezoekers die -25 jaar zijn, moeten alle aanwezige 
personen die de evenementenzone wensen te betreden, sorteren op leeftijd volgens de categorieën -

16 jaar, 16&17 jaar en +18 jaar en een bandjessysteem of andere soortgelijk systeem gebruiken. 
 
 
Artikel 28 

Personen belast met de verkoop van ‘sterke dranken’ 
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Personen belast met de verkoop van ‘sterke dranken’ zijn meerderjarig en houden zich uitsluitend 
bezig met deze activiteit. Het is deze personen verboden gelijktijdig andere dan ‘sterke dranken’ te 
verkopen of te overhandigen.  

De organisator duidt onder deze personen een verantwoordelijke voor de verkoop van de ‘sterke 
dranken’ aan. Deze toogverantwoordelijke is gedurende het evenement aanwezig in het verkooppunt.  

 
Artikel 29 

‘Sterke drank’ verstrekken 
Het is verboden om op evenementen/fuiven ‘sterke dranken’ gratis te verstrekken.  
 

AFDELING V: TENTEN, PODIUMS EN TRIBUNES 
 
Artikel 30 

Regel 
Het gebruik van alle soort tenten, podia, tribunes dient opgenomen te worden in de 

aanvraag/melding. Elke tent, elk podium en elke tribune dient op een veilige manier en met 
voldoende gewicht verankerd te worden. Artikels 33, 34, 35 en 36 gelden enkel voor tenten vanaf 

200 vierkante meter. 
 
Artikel 31 

Verwarming 
Er is geen open vuur toegelaten in een tent of op een podium. Er zijn ook geen toestellen toegelaten 

in de tent, die zuurstof gebruiken om te kunnen verbranden (bv. zonneblazers, gasblazers, 
gaspaddenstoelen, kolenkachels,…). Deze toestellen moeten buiten de tent staan op minstens 1 
meter van het tentzeil of brandbare materialen en eventueel met soepele leidingen de warme lucht 

naar binnen blazen. In de straalrichting moet deze afstand minstens 3 meter bedragen. Ook 
elektrische toestellen kunnen binnen staan, op voorwaarde dat de toestellen vast opgesteld worden, 

gezekerd zijn tegen omvallen en minstens 1 m van het tentzeil of brandbare materialen staan. In de 
straalrichting moet deze afstand telkens minstens 3 meter bedragen. 
 
Artikel 32 

Gas 

Het gebruik van gasflessen in een tent of op een podium is verboden. De gasflessen moeten 
vastgemaakt met een ketting, afgesloten van het publiek en voorzien van voldoende verluchting, 
buiten de tent of langs het podium staan.  

 
Artikel 33 

Nood- en/of veiligheidsverlichting 
Er zijn 2 methodes toegelaten voor het gebruik van nood- en/of veiligheidsverlichting in een tent: 
Methode 1: 

- Aan elke uitgang wordt er veiligheidsverlichting van minstens 5 lux voorzien; 
- In de rest van de tent is er minimum 1 lux voorzien. 

Methode 2: 
- Aan elke uitgang wordt er veiligheidsverlichting van minstens 5 lux voorzien; 

- Ontdubbelde verlichting stroomnet/stroomgroep 
 
Bij daggebruik is het niet verplicht om veiligheidsverlichting te voorzien.  

Het is verboden om een systeem te hanteren waarbij de stekker van de nood/veiligheidsverlichting op 
een andere plaats dient gestoken te worden. De richtlijnen in artikel 46 moeten eveneens gevolgd 

worden. 
 
Artikel 34 

Opstelling 
Een tent, podium of tribune dient minstens 6 meter van een ander gebouw af te staan en maximaal 
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60 meter van de openbare weg. Frituren en vergelijkbare items moeten minstens 5 meter van de 
tent, het podium of de tribune af staan. 
 

Eventuele spankoorden mogen de evacuatie niet verhinderen. 
Er moet ook voldoende verlichting buiten de tent zijn. 

 
Bij het op- en afbouwen wordt er een perimeter rond de werfzone gemaakt (met naderhekken, 

signalisatie, sperlint) om te voorkomen dat onbevoegde personen binnen deze werfzone komen. 
 
Artikel 35 

Inrichting 
Er mogen geen bevestigingen aan de tentconstructie gehangen worden. De afstand van een 

constructie tot het tentzeil moet min. 1 meter zijn. 
 
Artikel 36 

Controle - keuringen - verklaringen - attesten 
De uitbater en de organisator verlenen steeds hun medewerking bij keuringen en controles verricht in 

het raam van de (brand)veiligheid.  
 
Voor tenten vanaf 500 vierkante meter is een controle van de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg 

verplicht. Deze aanvraag wordt gericht aan evenementen@zuidwestlimburg.be en moet minstens vier 
weken voor de aanvang van het evenement gebeuren. Om het dossier te kunnen behandelen moet 

het volledig ingevulde aanvraagformulier van de stad Sint-Truiden (zie artikel 9) als bijlage bij deze 
mail zitten. De hulpverleningszone Zuid-West-Limburg kan bijkomende maatregelen opleggen en 
vragen om bijkomende informatie te verschaffen. 

 
De organisator moet beschikken over: een plaatsingsattest volgens bouwboek, een veiligheidsdossier 

i.v.m. weerinvloeden, een keuring van de elektriciteit, een tentzeil attest M2 of C-s2d0, een 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering voor brand en ontploffing. Bij tenten 
boven de 1500 vierkante meter of met meerdere verdiepingen, layerpodia en grote tijdelijke tribunes 

is er ook een stabiliteitskeuring nodig. 
 

AFDELING VI: (BRAND)VEILIGHEID 
 
Artikel 37 

Toepassing 
Afdeling VI is van toepassing op evenementen/fuiven in open lucht en/of in tenten. Gaat het 

evenement door in een gebouw, dan moet het gebouw beschikken over een gunstig advies inzake 
brandvoorkoming, -bestrijding en evacuatie, afgeleverd door de hulpverleningszone.  
 
Artikel 38 

Uitgangen 

Ingang: toegang die normaal gebruikt wordt voor in- en uitgaand verkeer. Een ingang telt ook als een 
nooduitgang. 

 
Nooduitgang(en): toegang die altijd kan gebruikt worden voor uitgaand verkeer. Deze moet(en) altijd 
vrij en duidelijk aangegeven zijn (pictogram). De afstand tot een nooduitgang is altijd maximaal 30 

meter en de deuren moeten altijd naar buiten draaien. Een nooduitgang moet deuren bevatten of 
gewoon open zijn.  

 
De hoogte van een nooduitgang is 2 meter.  
De breedte is afhankelijk van de toegelaten personen. We tellen 1 cm per persoon met een minimum 

van 80 cm. Voor de breedte van trappen die naar de uitgangen dalen, geldt 1,25 cm per persoon en 
voor trappen die naar de uitgangen stijgen, geldt 2 cm per persoon.  
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Bij meer dan 100 toegelaten personen zijn er 2 (nood)uitgangen nodig. 
Bij meer dan 500 toegelaten personen zijn er 3 (nood)uitgangen nodig. 

Bij meer dan 1000 toegelaten personen zijn er 4 (nood)uitgangen nodig. 
Bij meer dan 2000 toegelaten personen zijn er 5 (nood)uitgangen nodig. 

Bij meerdere nooduitgangen moeten deze oordeelkundig verdeeld worden over de evenementenzone. 
 

De plaats van elke uitgang en nooduitgang, evenals de richting van de wegen, die naar de  
uitgang leiden, worden aangeduid door de universele pictogrammen op een goed  
zichtbare plaats en hoogte (tussen 2 en 3m hoog). Een werfhek is net geen 2 meter! 

 
Artikel 39 

Capaciteit 
De berekening van de capaciteit van een evenementenzone hangt af van de verplichte combinatie van 
de volgende factoren: 

1/ Personen volgens oppervlakteberekening: 
- Enkel zitplaatsen = oppervlakte x 1,5 

- Enkel staanplaatsen = oppervlakte x 3 
- Gemengd (meer dan 20 vierkante meter staanplaats) = oppervlakte staanplaats x 3 + oppervlakte 
zitplaats x 1,5 

2/ Aantal en lopende meter nooduitgangen (zie artikel 38). 
3/ Trappen in de omgeving van de nooduitgangen (zie artikel 38). 

 
Artikel 40 

Elektriciteit 

Op een evenement zijn er drie mogelijke manieren waarop er elektriciteit geleverd kan worden: via 
een bestaande aansluiting, via een nieuwe vaste (tijdelijke) aansluiting en via een stroomgroep. In 

alle gevallen moet er een keuring gebeuren door een erkende firma. 
 
Een stroomgroep moet over een aarding beschikken, op een veilige afstand van de tent staan en 

afgesloten worden voor bezoekers. 
 

Om een stroomonderbreking te voorkomen, mogen kabels niet in een lus opgerold blijven tijdens het 
gebruik. Ook het aansluiten van meerdere tafelcontactdozen op elkaar dient vermeden te worden. 
Koppelstukken moeten bescherming tegen water of dauw krijgen (inpakken in plastieken zak). 

Verdeelkasten moeten droog staan. 
 

Indien er elektrische kabels aan werfhekken, nadarhekken of andere ijzeren onderdelen bevestigd 
worden, dan moeten deze items ook (apart) geaard worden. 
 
Artikel 41 

Gas 

- Gasflessen moeten vastgemaakt worden zodat ze niet kunnen omvallen. De gasleiding mag 
maximum 5 jaar oud zijn en 5 meter lang. De geldigheidsduur staat op de gasleiding.  

- Enkel de dagvoorraad gasflessen mag in de omgeving van de installatie geplaatst worden.  
- De flessen mogen NOOIT bij een warmtebron of in de zon staan. 
- De lege flessen moeten fysisch gescheiden zijn van de volle flessen.  

- De recipiënten mogen niet hardhandig gehanteerd worden en moeten steeds  
rechtop staan. 

- De recipiënten moeten op minstens 3 meter afstand staan van kelderopeningen, rioolmonden en 
ander lager gelegen delen. 
- De gasflessen, inclusief de lege, staan buiten veilig opgesteld op minstens 6 meter afstand van de 

inrichting (gebouw, tent, ...) 
- Alle gasflessen (dagvoorraad en reserve) moeten zo opgesteld worden (eventueel in een 
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constructie), dat het omkantelen ervan onmogelijk wordt. Deze flessen zijn tevens onbereikbaar voor 
het publiek. 
- De slangen mogen geen zichtbare scheurtjes, barsten of enige andere vorm van abnormale  

vervormingen vertonen. Alle slangen zijn bevestigd met metalen knelfitting en ze mogen  
geen lekken vertonen. De vervaldatum van de slangen mag niet overschreden zijn. 

 
Artikel 42 

Open vuren en barbecues 
Open vuren (zoals kaarsen, fakkels, ...) zijn verboden in gesloten tenten. 
Het stoken van een barbecue mag alleen onder voortdurend toezicht van een meerderjarig persoon. 

De barbecue moet op voldoende afstand, ten minste op 5 meter van gebouwen, goederen of 
beplanting, worden geplaatst, om gevaar van brand te voorkomen. De barbecue moet zodanig zijn 

opgesteld, dat hij niet kan omvallen of omgestoten worden. 
Om hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken, is het stoken van een barbecue 
alleen geoorloofd bij gunstige windrichting en -sterkte; bij windkracht 5 en hoger mag niet worden 

gestookt. 
In de nabijheid van een barbecue moet een blusmiddel voor onmiddellijk gebruik bereikbaar en 

beschikbaar zijn. Bij een op houtskool gestookte barbecue moet ten minste 1 blusmiddel aanwezig 
zijn in de vorm van een emmer water of tuinslang. 
Bij een met gas gestookte barbecue, moet ten minste een poederblusser of schuimblusser aanwezig 

zijn van minimaal 6 kilogram. Dit blusmiddel moet geschikt zijn voor het blussen van B-branden 
(vloeistoffen) en C-branden (gassen). 

Na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water worden geblust of met een laag 
zand worden afgedekt. 
Asresten mogen nooit, in afvalemmers e.d., in een tent worden opgeslagen. 

De eetstanden die ter plaatse warme gerechten bereiden met een friteuse, moeten bijkomend 
beschikken over een branddeken. 

 
Artikel 43 

Kampvuren en fakkeltochten 

Kampvuren en fakkeltochten kunnen door de burgemeester goedgekeurd worden met een 
‘Toestemming van de burgemeester’ onder voorwaarden. De aanvragen moeten gebeuren via de 

dienst evenementen van de stad Sint-Truiden. 
 
Bij een kampvuur mag er maar een beperkte hoeveelheid hout gestookt worden en er moet een zone 

van minimum 5 meter rond het kampvuur grasvrij gemaakt worden. Daarnaast moet er een 
stookverantwoordelijke zijn, die permanent toezicht houdt op de vuurhaard. Het kampvuur mag pas 

verlaten worden indien het volledig geblust is en ter plaatse moeten er 2 scheppen, 5 emmers water, 
een draagbaar brandtoestel en een operationele gsm zijn (oproepen hulpdiensten).  
 

Bij een fakkeltocht moet er voldoende begeleiding en degelijk toezicht zijn. De verantwoordelijke 
moet gekend en herkenbaar zijn. Hij moet een gsm bij zich hebben, om indien nodig, de hulpdiensten 

te kunnen verwittigen. In een volgwagen moeten aanwezig zijn: 2 x brandblusmiddel P6, water-
schuim en 2 branddekens. Er moet eveneens een metalen recipiënt (olieton met bodem water of zo) 

aanwezig zijn: in de volgwagen en op de plaats van bestemming. Dit om uitgedoofde fakkels en/of 
lampionnen te verzamelen.  
 
Artikel 44 

Blusmiddelen 

Er moet per 200 vierkante meter gebruiksklaar 1 blusmiddel (= 6 kg poederblusser of 9 liter 
schuimblusser) aanwezig zijn. De locatie moet aangeduid worden met een brandblusser-pictogram. 
Nabij verwarmings- of kooktoestellen moeten, bijkomend, één of meerdere geschikte en bedrijfsklare 

draagbare blustoestellen (6 kg ABC poederblusser) opgesteld worden. Bij het bakken en braden moet 
er een branddeken aanwezig zijn. 
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Artikel 45 

Veiligheidsverlichting 

In alle zones met kunstmatige verlichting, moet er boven de uitgangen en nooduitgangen een 
veiligheidsverlichting zijn, die voldoende lichtsterkte heeft om een ordelijke ontruiming te verzekeren. 

De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de 
gewone verlichting. De autonomie moet minstens een half uur bedragen. De minimale lichtsterkte 

bedraagt 1 lux ter hoogte van de vloer (zie ook naar artikel 33). 
Indien, in de omgeving van de inrichting of tent, de openbare verlichting onvoldoende is, moet 
gezorgd worden voor bijkomende verlichtingspunten bij de uitgangen en de nooduitgangen. 

 
Artikel 46 

Inrichting en decoratie 
Verwarmings-, kook-, bak- of braadtoestellen en barbecues die publiek worden opgesteld, moeten 
afgeschermd worden. 

 
Er mogen geen gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, 

textiel en kunststoffen (bv. plastiek), gebruikt worden en dit noch als versiering, noch als 
bouwmateriaal voor wanden en (valse) plafonds. De normale, functionele stoffering voor gordijnen, 
overgordijnen, vaste muurbekleding en tafellinnen vallen niet onder deze bepaling.  

 
Textielstoffen zijn verboden, met uitzondering van de doeken en tentzeilen die  

minimaal voldoen aan één van de onderstaande normen: 
- De Belgische norm: A0, A1 of A2 
- De Euroklasse A1, A2, B of C  

Wanneer doeken of zeilen gebruikt worden als plafonddecoratie boven het publiek, moeten ze 
minimaal voldoen aan één van onderstaande normen:  

- De Belgische norm A1 of A2 
- De Euroklasse A1, A2, B of C (geen druppelvorming van het verhitte materiaal = d0) 
Alle aangebrachte materialen moeten voldoende stevig en tevens met brandvertragende  

materialen bevestigd worden. 
 

Indien de organisatoren over een attest beschikken van de gebruikte materialen, moet dit attest 
aanwezig zijn tijdens de veiligheidsrondgang en op het evenement.  
 

Er moeten voldoende valbeveiligingsmaatregelen genomen worden, indien bezoekers plaats kunnen 
nemen op een podium of verhoog. 

 
Bij het inplanten van een occasionele toog moeten alle CO2-flessen zo opgesteld worden (eventueel in 
een constructie), dat het omkantelen ervan onmogelijk wordt. Deze recipiënten zijn onbereikbaar 

voor het publiek! 
 

Wanneer evenementen/fuiven georganiseerd worden in onaangepaste ruimtes (loodsen, schuren, 
bedrijfspanden, ...) moet er voorafgaandelijk advies ingewonnen worden bij alle veiligheidsdiensten. 

 
Artikel 47 

Roken 

De nodige maatregelen moeten genomen worden om de brandrisico’s verbonden aan roken te weren. 
Daarom is het verboden te roken of te laten roken in gesloten plaatsen die voor het publiek 

toegankelijk zijn. Er worden voldoende pictogrammen met “rookverbod” uitgehangen en er worden 
geen asbakken geplaatst binnen de inrichting. Asbakken worden buiten ter hoogte van iedere ingang 
geplaatst en er wordt best een rokerszone voorzien! 

 
Artikel 48 
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Grondplan van de evenementenzone 
De organisator moet ten laatste 10 werkdagen voor het evenement een definitief grondplan op schaal 
bezorgen aan de veiligheidsdiensten.  

Het plan moet (indien van toepassing) volgende zaken bevatten: 
- De ingang(en) en (nood)uitgang(en) met doorgangsbreedte (in afmetingen) van de eventzone of 

tent; 
- De terreinindeling (bar, frituur, toiletten…); 

- De tenten met gebruikersnaam; 
- Stoelen- en/of tafelplan (de opstelling) 
- Blusmiddelen; 

- Nood- en veiligheidsverlichting; 
- Eventueel aanwezige bluswatervoorzieningen (hydranten, geboorde putten) 

- Het gebruik van energiebron t.b.v. koken/bakken/braden; 
- Elektriciteitsvoorzieningen; 
- Verwarmingsbronnen; 

- Evacuatiezone. 
 

Tenten moeten minimaal 6 meter van elkaar en van elk gebouw geplaatst worden. Binnen deze vrije 
doorgang mogen geen verkooppunten, voertuigen, toiletvoorzieningen, noch andere hindernissen 
opgesteld staan. Tussen de tenten moet steeds een vrije doorgang behouden blijven van 1,20 meter. 

Deze doorgang dient gemeten te worden vanaf de  
tentharingen. De toegangswegen worden bepaald in overleg met de veiligheidsdiensten. 

 
Artikel 49 

Omgevingsplan van de evenementenzone 

De organisator moet ten laatste 10 werkdagen voor het evenement een definitief omgevingsplan 
(straal 2 à 3 kilometer) bezorgen aan de veiligheidsdiensten.  

Het plan moet (indien van toepassing) de volgende zaken bevatten: 
- Locatie evenementenzone; 
- Parking (auto’s, moto’s, fietsers); 

- Aanrijroute en rijrichting parking auto’s, fietsers…; 
- Aanrijroute pendelbussen, bussen van de organisatie,…; 

- Haltes van de Lijn in de buurt; 
- Aanrijroute en rijrichting bezoekers, deelnemers, medewerkers…; 
- Gescheiden (exclusieve) aanrijroute en rijrichting hulp- en veiligheidsdiensten; 

- Obstakels of bijzonderheden (bv. chemische bedrijven, gevaarlijke weg…) op en langs de wegen 
rond de evenementenzone; 

- Verzamelpunt hulp- en veiligheidsdiensten (net buiten de evenementenzone). 
 
Artikel 50 

Controle - keuringen - verklaringen - attesten 
De uitbater en de organisator verlenen steeds hun medewerking bij keuringen en controles verricht in 

het kader van de (brand)veiligheid. 
 

Voor evenementen/fuiven categorie B en A is een controle van de hulpverleningszone Zuid-West-
Limburg verplicht. Deze aanvraag wordt gericht aan evenementen@zuidwestlimburg.be en moet 
minstens vier weken voor de aanvang van het evenement gebeuren. Om het dossier te kunnen 

behandelen moet het volledig ingevulde aanvraagformulier van de stad Sint-Truiden (zie artikel 9) als 
bijlage bij deze mail zitten. De hulpverleningszone Zuid-West-Limburg kan bijkomende maatregelen 

opleggen en kan aan de organisator vragen om bijkomende informatie te verschaffen. 
 
De organisator moet beschikken over: een plaatsingsattest volgens bouwboek (constructies, truss, 

stellingen…), een veiligheidsdossier i.v.m. weerinvloeden (constructies, truss, stellingen,…), een 
keuring van de elektriciteit, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering voor 



459  

brand en ontploffing. 
 
AFDELING VII - SPORT- EN RECREATIEVE EVENEMENTEN  

 
Artikel 51 

Toepassing  
Moeten wel een aanvraag en/of melding te doen: 

- organisatoren van recreatieve en competitieve sportevenementen, die geheel of gedeeltelijk 
(passages) gebruik maken van het grondgebied van Sint-Truiden. Zie artikel 53.  
- organisatoren van recreatieve en competitieve sportevenementen, die gebruik wensen te maken 

van signalisatie (pijlen, borden,…). Zie artikel 54. 
 

Vallen niet onder de toepassing van het reglement:  
- de reguliere wedstrijden, al dan niet in competitieverband, georganiseerd onder de overkoepelende 
organisatie van een erkende sportafdeling 

- bedevaarttochten te voet of per fiets  
- sportevenementen met een verwacht aantal deelnemers en toeschouwers onder:  

o 50 (elektrische) fietsers  
o 50 wandelaars of joggers  
o 25 veldrijders, mountainbikers of cyclocrossers  

o 10 ruiters  
o 10 menners of mushers (= hondenslee) 

 
Artikel 52 

Wielerwedstrijden 

Aanvragen wielerwedstrijden op de openbare weg verlopen via de procedure in formulier C (terug te 
vinden op www.sint-truiden.be) in afwachting van het gebruik van de digitale 

evenementen/fuifdatabank. 
Zij voegen bij de aanvraag de volgende documenten: verzekeringen, lijst met seingevers, een 
goedgekeurde politieverordening en een bewonersbrief. Daarna krijgen ze een definitieve vergunning.  

 
Artikel 53 

Recreatieve en competitieve sportevenementen, die geheel of gedeeltelijk (passages) gebruik maken 
van het grondgebied van Sint-Truiden. 
De burgemeester kan na de melding of aanvraag een goedkeuring geven indien er geen extra 

verkeersmaatregelen nodig zijn of er niet meer dan 750 deelnemers zijn. 
 

AFDELING VIII - FLYERS, PROMOTIEBORDEN EN WEGWIJZERS 
 
 
Artikel 54 

Plaatsen van wegwijzers 

Een organisator kan na het melden of aanvragen van zijn activiteit de toestemming krijgen van de 
burgemeester om wegwijzers en de materialen waarmee zij bevestigd zijn, te plaatsen op de 

gemeentewegen. Dit onder de volgende voorwaarden: 
- De wegwijzers mogen slechts 48 uur op voorhand geplaatst worden en alleen op het grondgebied 
van de stad Sint-Truiden;  

- Ze mogen niet hinderlijk opgesteld staan. De zichtbaarheid en veiligheid van het verkeer en de 
voetgangers mag niet gehinderd worden.  

- Er mogen geen aanplakkingen aan werf- en nadarhekken of aan verkeersborden/-lichten gebeuren. 
- De borden mogen geplaatst worden op eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar niet aan 
bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden op minstens 1 meter 

van de rand van de rijweg geplaatst. 
- Bij de plaatsing of bij het wegnemen van de wegwijzers mag er geen schade aangebracht worden. 
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De vergunninghouder is zowel tegenover het stadsbestuur als tegenover derden aansprakelijk voor 
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en wegnemen van de borden. Hij neemt de nodige 
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de 

verkeersveiligheid te verzekeren. 
- De wegwijzers moeten uiterlijk de dag na het plaatsvinden van de activiteit verwijderd te worden 

door de organisator. 
- De borden mogen niet dezelfde kleuren hebben als de reglementaire bewegwijzering. 

- Volgens Artikel 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en de helderheid, de 
verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden elementen aan te brengen die de bestuurders 
verblinden of misleiden, die geheel of gedeeltelijk een verkeersbord voorstellen of nabootsen, die van 

op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de 
doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. 

- Het is verboden om permanente bewegwijzering aan te brengen (o.a. met verf). 
 
Voor het plaatsen van wegwijzers langs gewestwegen, moet de organisator toestemming vragen aan 

het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer in Tongeren en de stad Sint-Truiden. 
 
Artikel 55 

Plaatsen van een promotiebord 
Een organisator kan na het melden of aanvragen van zijn evenement de toestemming krijgen van de 

burgemeester om een promotiebord te plaatsen op een dorpsplein (openbaar domein) in een van de 
deelgemeentes in Sint-Truiden. Dit onder de volgende voorwaarden: 

- Het promotiebord mag maximum 1 maand op voorhand geplaatst worden; 
- Het bord is ter promotie van een evenement van een erkende vereniging of een vereniging die 
aangesloten is bij een Sint-Truidense adviesraad, aantoonbaar verbonden aan de deelgemeente; 

- Het bord mag niet hinderlijk opgesteld staan: het mag de zichtbaarheid en veiligheid van het 
verkeer en de voetgangers niet hinderen. Ook niet toegestaan zijn aanplakkingen aan werf- en 

nadarhekken of aan verkeersborden en -lichten. Een bord mag geplaatst worden op eigen palen, 
maar niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Het bord wordt op 
minstens 1 meter van de rand van de rijweg geplaatst; 

- Bij de plaatsing of bij het wegnemen van het promotiebord, mag er geen schade aangebracht 
worden. De vergunninghouder is zowel tegenover het stadsbestuur als tegenover derden 

aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het wegnemen van het bord. Hij 
neemt de nodige maatregelen om het bord ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te 
behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren; 

- Het promotiebord dient uiterlijk de dag na het plaatsvinden van de activiteit verwijderd te worden 
door de organisator; 

- Het bord mag niet dezelfde kleuren hebben als de reglementaire bewegwijzering; 
- Het bord mag geen boodschappen bevatten die niet stroken met de normen en waarden van de stad 
Sint-Truiden; 

- Volgens Artikel 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en de helderheid, de 
verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden elementen aan te brengen die de bestuurders 

verblinden of misleiden, die geheel of gedeeltelijk een verkeersbord voorstellen of nabootsen, die van 
op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de 

doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. 
 
Voor het plaatsen van promotieborden langs gewestwegen, moet de organisator toestemming vragen 

aan het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer in Tongeren en de stad Sint-Truiden. 
 
Artikel 56 

Plaatsen van circusborden 
Rondreizende gezelschappen (circussen, foodtruckfestivals) kunnen na het melden of aanvragen van 

hun evenement de toestemming krijgen van de burgemeester om gebruik te maken van dit artikel 
onder volgende voorwaarden: 
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- Het rondreizende gezelschap mag enkel op de aangewezen plaatsen (lijst is beschikbaar bij de 
dienst Evenementen) publiciteitspanelen, circusborden of affiches plaatsen, dus niet naar willekeur 
en/of eigen keuze. 

- Voor aanplakkingen en aankondigingen op privé domein moet het rondreizende gezelschap 
toestemming van de eigenaar hebben. 

- Uitzicht en voorwaarden plaatsing: 
De aanplakking (reclamepanelen) en de materialen waarmee zij bevestigd zijn, mogen niet hinderlijk 

opgesteld staan: ze mogen de zichtbaarheid en veiligheid van het verkeer en de voetgangers niet 
hinderen. Ook niet toegestaan: aanplakkingen aan bomen, werf- en nadarhekken of aan 
verkeersborden. 

De panelen mogen maximum 14 dagen voor de toegekende staanplaatsperiode geplaatst worden en 
moeten uiterlijk de dag na erna weggehaald worden. Bij de plaatsing of bij het wegnemen mag er 

geen schade aangebracht worden. Indien de reclamepanelen niet verwijderd zijn binnen de vermelde 
termijn, worden deze door de stadsdiensten verwijderd en worden ze kosteloos eigendom van de stad 
Sint-Truiden. 

 
Artikel 57 

Flyers 
De burgemeester kan een toestemming onder voorwaarden geven om te flyeren op het grondgebied 
van Sint-Truiden. Na het flyeren moeten in de directe omgeving flyers die op de grond liggen door de 

aanvrager opgeruimd worden. Het is verboden om flyers onder ruitenwissers te steken. De aanvraag 
tot flyeren kan gebeuren via de bevoegde stadsdienst 

 
AFDELING IX - MAATREGELEN VOOR EEN GOEDE ORGANISATIE EN TEGEN OVERLAST 
 
Artikel 58 

Regel 

Artikels 59 tot en met 62 gelden voor evenementen/fuiven categorie A en B. Andere kleinere events 
kunnen op hun niveau ook de nodige maatregelen nemen. 
 
Artikel 59 

Overleg met de organisator 

Organistoren die een eerste keer een evenement categorie A of B organiseren zullen altijd 
uitgenodigd worden voor een overleg met de dienst Evenementen en achteraf indien nodig op een 
praktisch veiligheidsoverleg.  

Bij jongerenfuiven met meer dan 500 bezoekers of openluchtfuiven is er altijd een praktisch 
veiligheidsoverleg voorafgaand aan het evenement. 

Voor evenementen/fuiven van categorie A is er altijd een officieel veiligheidsoverleg voorafgaand aan 
het evenement. 
Alle andere organisatoren mogen, indien zij hier nood aan hebben, een overleg vragen met de dienst 

Evenementen en/of dienst Jeugd. 
 
Artikel 60 

Aankomst en vertrek bezoekers 

De organisator moet erop toe zien dat de aankomst en het vertrek van de bezoekers vlot geregeld is 
en dat er rekening gehouden wordt met de routes (en hun capaciteit) van alle soorten weggebruikers, 
het openbaar vervoer en de veiligheidsdiensten. De veiligheidsdiensten moeten over een aparte route 

van en naar de evenementenzone beschikken. 
 

Er moet, in overleg met de lokale politie, voldoende parkeergelegenheid voorzien worden voor het 
verwacht aantal bezoekers. Zowel voor fiets- als autogebruikers. Indien de evenementenzone in een 
bewoonde zone of bedrijvenzone gelegen is, moet de organisatie ervoor zorgen dat bezoekers niet 

hinderlijk parkeren (opritten, enz.). Dit kan door middel van het plaatsen van parkeerverbodsborden, 
nadarhekken met lint… Veiligheidsdiensten moeten altijd vlot kunnen aanrijden naar ieder gebouw en 
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er moeten voorbehouden parkeerplaatsen voor de hulpdiensten voorzien worden. 
 
De organisator moet er op toe zien dat alles voor de bezoeker de laatste kilometer voor het betreden 

van de evenementenzone duidelijk is. Dit kan met bewegwijzering, stewardbegeleiding, preventieve 
communicatie… 

 
Artikel 61 

Instroom - Uitstroom 
De organisator is verantwoordelijk voor het voorzien van voldoende en gescheiden in- en uitgangen 
op de evenementenzone.  

Deze in- en uitgangen moeten duidelijk zichtbaar en ’s nachts verlicht aangegeven zijn.  
Het aantal in- en uitgangen moeten evenredig zijn met het verwacht aantal bezoekers en hun tijdstip 

van aankomst (gespreid of allemaal tegelijk). 
Bij evenementen/fuiven van categorie A en B moet er na de ingang een open zone zijn, alvorens de 
zone te betreden waar het eigenlijke evenement zich zal afspelen. 

 
Artikel 62 

Circulatie binnen de evenementenzone 
Binnen de evenementenzone moeten de diverse belangrijke onderdelen van het evenement duidelijk 
aangegeven zijn (toiletten, togen, togen sterke drank, bonnenverkoop, VIP-zones, backstage, 

verboden zones, EHBO-ruimte…). 
Bij evenementen/fuiven van categorie A en B dient de evenementenzone ingedeeld te worden in 

rasters. De vakken in deze rasters krijgen een logische benaming (bv. A1, A2…). Op deze manier 
kunnen zowel organisatoren als veiligheidsdiensten zonder veel tijdsverlies onmiddellijk gestuurd 
worden naar een gebied binnen de evenementenzone. 

 
Artikel 63 

Toiletten  
Bij evenementen/fuiven in tent of in openlucht is het verplicht om voldoende toiletten te voorzien: 
- 6 toiletten en 2 plaszuilen per 1000 bezoekers; 

- Buiten de evenementenzone (of als de evenementenzone op openbaar domein is) moeten er 
voorzorgen tegen wildplassen genomen worden; 

- Toiletten worden voorzien voor vrouwen en mannen. 
 
Artikel 64 

Afvaloverlast 
De organisatoren moeten aantonen hoe ze ervoor gaan zorgen dat de buurt rond de 

evenementenzone zo weinig mogelijk vervuild wordt.  
Er mogen geen wegwerpbekers, frietbakjes enz. buiten de evenementenzone gebruikt worden.  
Het gebied rond de evenementenzone moet worden opgekuist en achtergelaten zonder afval. Dit 

dient op het openbaar domein binnen de 4 uren en rond andere evenementenzones binnen de 24 
uren te gebeuren. 

 
Artikel 65 

De buurtbewoners  
De organisatoren verbinden zich ertoe tijdig de buren op de hoogte te stellen van het evenement met 
een bewonersbrief. 

In deze bewonersbrief moeten de volgende gegevens opgenomen worden: 
- Datum, uren, locatie en naam van het evenement; 

- Organisator; 
- Contactpersoon (naam, gsm, mail) bij vragen of klachten (voor, tijdens en na het event); 
- Eventuele verkeersmaatregelen; 

- Toelating tot welk uur er muziek gespeeld mag worden. 
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Deze bewonersbrief dient vooraf door de dienst Evenementen goedgekeurd te worden. 
Voor evenementen/fuiven die binnen plaatsvinden maar toch enige overlast bezorgen moet de brief 1 
week vooraf rondgedeeld worden. Bij evenementen/fuiven in een tent of in openlucht moet dit 2 

weken vooraf gebeuren. En dit in alle gevallen in een perimeter van minstens 250 meter rond de 
grenzen van de evenementenzone. 

 
Artikel 66 

Ballonnenwedstrijden 
Het is verboden om ballonnenwedstrijden te organiseren op het grondgebied van de stad Sint-
Truiden. 

 
AFDELING X - EXTRA VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

 
Artikel 67 

Regel 

Artikels 69 tot en met 75 gelden voor evenementen/fuiven categorie A en B. Andere kleinere events 
kunnen op hun niveau ook de nodige maatregelen nemen. 

 
Artikel 68 

EHBO  

Wanneer je een activiteit organiseert, ga je na of er een medische hulppost nodig is. De Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid geeft advies via de vragenlijst PRIMA (Plan Risico’s en Manifestatie). 

Doel is het verzekeren van dringende medische hulpverlening op (of in de buurt van) een 
manifestatie. Het ‘medisch dispositief’ zoals dat heet, kan diverse vormen aannemen. Van een 
hulppost van het Rode Kruis met 2 vrijwilligers, tot een medische hulppost met MUG, diverse 

ziekenwagens, artsen en verpleegkundigen. 
 

Alle organisatoren moeten minstens zorgen voor een EHBO-post. Deze EHBO-post moet bestaan uit 
een EHBO-koffer met het standaardmateriaal. Er wordt 1 persoon binnen de organisatie aangesteld 
als EHBO-verantwoordelijke.  

 
Evenementen/fuiven categorie A moeten verplicht beschikken over een bemande EHBO-post met 

ziekenwagen en moeten een PRIMA-formulier invullen om de verdere inzet te bepalen. 
Evenementen/fuiven categorie B: de veiligheidsdiensten beslissen na overleg en aan de hand van het 
PRIMA-document of er extra inzet nodig is. 

 
Artikel 69 

Water 
Indien er een temperatuur van meer dan 27°C gemeten wordt in de evenementenzone is de 
organisator verplicht om gratis drinkbaar water ter beschikking te stellen aan de bezoekers. Dit mag 

via drinkbaar leidingwater of flessenwater. 
  
Artikel 70 

Vervoer materialen en leveranciers voor, tijdens en na een evenement 

Het vervoer van materiaal moet absoluut worden vermeden tijdens het evenement en in de 
evenementenzone. Indien dit toch moet gebeuren, moet de organisatie 2 medewerkers voorzien rond 
het vervoersmiddel om stapvoets door de evenementenzone te rijden. 

Bij de aanwezigheid van een CP-OPS (categorie A) dient er eerst toestemming gevraagd te worden 
aan de CP-OPS. 

Naargelang het ingestelde terreurniveau kunnen de veiligheidsdiensten vragen om een lijst aan te 
leggen met nummerplaten van alle leveranciers, artiesten en dergelijke die voor en tijdens een 
evenement in de veiligheidsperimeter of evenementenzone komen. Deze wagens moeten 

gecontroleerd worden door de veiligheidsdiensten alvorens ze het afgesloten gebied mogen betreden. 
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Artikel 71 

Beveiliging evenementenzone met obstakels 
Aan alle organisatoren wordt gevraagd om de evenementenzone (indien mogelijk) tijdens het 

evenement af te sluiten voor voertuigen. Er dient wel telkens 1 mobiele in/uitgang voorzien te worden 
zodat bij nood de hulpdiensten zonder tijdsverlies de evenementenzone kunnen betreden. De 

aanrijroute en locatie van deze in/uitgang moet duidelijk op het omgevings- en grondplan 
weergegeven zijn. 

Evenementen/fuiven categorie A en B moeten dit steeds in nauw overleg met de veiligheidsdiensten 
plannen. 
 
Artikel 72 

Glasgebruik 

Op evenementen/fuiven van categorie A en B is het verboden om dranken in glas te schenken. In 
afgesloten ruimtes (VIP of backstage) kan er wel glas toegelaten worden mits toegangscontrole. 
 
Artikel 73 

Event Control Center (ECC) 

Evenementen/fuiven van categorie A en B moeten een ECC inrichten. Dit is een soort van secretariaat 
van waaruit het evenement door de organisatie kan aangestuurd worden. Bij nood kunnen de 
veiligheidsdiensten hierop aansluiten en mee communiceren. 

 
Artikel 74 

Commandopost - Operaties (CP-OPS) 
Na het veiligheidsoverleg (zie artikel 24) kan de burgemeester beslissen tot het inrichten van een CP-
OPS op een evenement. De CP-OPS zetelt in een vaste locatie op het evenemententerrein en alle 

disciplines (en veiligheidsdiensten) zijn hier vertegenwoordigd. De organisator moet een CP-OPS-
ruimte voorzien, inrichten en faciliteren. De organisatie moet 1 of 2 personen afvaardigen om in de 

CP-OPS te zetelen gedurende de ganse activiteit. Een CP-OPS monitort de veiligheid, stuurt de 
diensten op het terrein aan en zorgt voor communicatie tussen de disciplines en veiligheidsdiensten. 
Alle ‘security’ wordt aangestuurd door de CP-OPS. Daarnaast moet de organisatie zich schikken naar 

de veiligheidsinstructies die gegeven worden. In sommige gevallen kan beslist worden om een 
mobiele CP-OPS in te richten. De disciplines zijn dan aanwezig op het terrein maar staan onderling 

permanent in contact.  
 
 
Artikel 75 

Evaluatie 

Om tot een perfecte organisatie van een evenement te komen is er niet alleen een goede 
voorbereiding nodig, maar ook een goede afhandeling. Een grondige evaluatie achteraf is daarom 
onontbeerlijk. 

Een evaluatie houdt minimaal een opsomming in van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
van de voorbereiding, organisatie op het moment zelf en communicatie.  

Organisatoren van evenementen/fuiven van categorie A (en op verzoek ook B) moeten deze evaluatie 
binnen de maand na het evenement aan de dienst Evenementen bezorgen. 

 
 
AFDELING XI - GEBRUIK VAN SPRINGKASTELEN EN ANDERE VERGELIJKBARE TOESTELLEN 

 
Artikel 76 

Springkastelen en andere vergelijkbare toestellen 
Bij het gebruik van springkastelen en andere vergelijkbare toestellen moet de organisator (en/of de 
verhuurder) aan de volgende richtlijnen voldoen: 

- Het toestel moet op een veilige manier gezekerd zijn met voldoende gewicht; 
- De motor van het toestel moet afgeschermd zijn voor kinderen; 



465  

- Voor het toestel moet een beschermingsmat zo breed als de opening liggen; 
- Voor deze beschermingsmat moet er een nadarhek opgesteld staan; 
- Het toestel moet onder permanent toezicht staan van een begeleider (+ 16 jaar). 

 
AFDELING XII: TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 

 
Artikel 77 

Regel 
Alle evenementen moeten voor iedereen toegankelijk zijn door gratis basisdiensten te voorzien (= 
Inter Events-label): 

- Het is belangrijk voor doven om via het internet/sms/gsm tickets te kunnen kopen;  
- Voor blinden en slechtzienden zorgt een website (o.a. www.sint-truiden.be) voor toegankelijke 

info over de mogelijkheden van voorverkoop; 
- Assistentiehonden (die als dusdanig herkenbaar zijn) moeten altijd toegelaten worden;  
- De organisatie voorziet altijd parkeerplaatsen voor mensen met een beperking dicht bij het 

evenement; 
- Wanneer personen met een handicap niet kunnen deelnemen aan alle activiteiten van het 

evenement of niet alle publiekslocaties voor iedereen bereikbaar zijn, moet dit vooraf en ter plaatse 
gecommuniceerd worden.  
- Garandeer een goede zichtbaarheid voor personen met een beperking. Dit kan onder meer door 

een rolstoelpodium of voorbehouden zone te voorzien;  
- Zorg voor toegankelijk sanitair voor personen met een beperking. 

AFDELING XIII: DUURZAAMHEID 
 
Artikel 78 

Reducering afval en ecologische voetafdruk 
Het gebruik van wegwerpbekers moet vermeden worden op alle evenementen. In de plaats hiervan 

wordt er bij voorkeur met glas gewerkt. Bij evenementen/fuiven van categorie A en B mag er niet 
met glas maar wel met herbruikbare bekers gewerkt worden. Er moeten voldoende afvalpunten, liefst 
in gescheiden fracties, voorzien worden. 

Voor cateringproducten (frietjes, enz.) mag er enkel met kartonnen of houten bakjes/bestek en 
gerecycleerde servetten gewerkt worden. De catering moet aangemoedigd worden om te werken met 

vegetarische maaltijden, bio/seizoensgebonden producten, fair trade en/of streekproducten.  
Toiletten moeten (indien het mogelijk is) werken met stromend water in plaats van chemische 
producten. Het afvalwater van de toiletten, togen, catering moet aangesloten worden op de riolering. 

Er mag enkel gerecycleerd toiletpapier gebruikt worden. 
De organisator stimuleert bezoekers en medewerkers om te voet, met de fiets, in carpool of met het 

openbaar vervoer te komen. 
 
 

HOOFDSTUK IV - CONTROLE-, STRAF- EN SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 79 

Plaatsbezoek  

De organisatoren en de uitbaters van de evenementen/fuiven verlenen voor, tijdens en na het 
evenement altijd en zonder voorwaarden gratis de toegang aan de bevoegde bestuurlijke overheid 
(ambtenaren stadsdiensten Sint-Truiden), de hulpverleningszone en de politie om de controle op dit 

reglement toe te laten. 
Bij evenementen/fuiven van categorie A is er een verplichte veiligheidsrondgang met de diverse 

veiligheidsdiensten en disciplines voor het openen van de evenementenzone. Voor 
evenementen/fuiven van categorie B is er een verplicht plaatsbezoek van de hulpverleningszone. 
Deze aanvraag wordt gericht aan evenementen@zuidwestlimburg.be en moet minstens vier weken 

voor de aanvang van het evenement gebeuren. Om het dossier te kunnen behandelen moet het 
volledig ingevulde aanvraagformulier van de stad Sint-Truiden (zie artikel 9) als bijlage bij deze mail 



466  

zitten. De hulpverleningszone Zuid-West-Limburg kan bijkomende maatregelen opleggen en vragen 
om bijkomende informatie te verschaffen. 
 
Artikel 80 

Preventieve sluiting  

Onverminderd de bevoegdheden die de burgemeester krachtens de artikelen 133 e.v. Nieuwe 
Gemeentewet en krachtens andere hogere wetgeving heeft, kan zij/hij de gehele of gedeeltelijke 

stopzetting gelasten van een evenement dat plaatsvindt in strijd met de bepalingen in dit reglement 
of met de voorwaarden die in uitvoering van dit reglement worden opgelegd.  
 
Artikel 81 

Sancties  

De inbreuken op dit reglement kunnen bestraft worden met volgende gemeentelijke administratieve 
sancties:  
- de administratieve geldboete met een maximum van 350 euro;  

- de administratieve schorsing of intrekking van de afgegeven toestemming of vergunning;  
- bemiddeling; 

- gemeenschapsdienst.  
 
Artikel 82 

Inwerkingtreding  
Dit reglement treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking ervan.  

 
Artikel 83 

Slotbepaling  

De bepalingen van dit reglement gelden onverminderd de voorafgaande vergunningsplicht die voor 
het organiseren van specifieke activiteiten door andere reglementeringen wordt opgelegd en 

onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester om bijeenkomsten te verbieden op andere 
rechtsgronden dan krachtens dit reglement.  
Evenementen waarvoor bij de inwerkingtreding van dit reglement reeds een toelating werd bekomen, 

vallen onder toepassing van voorgaande alinea. Dit reglement zal een jaar na inwerkingtreding 
geëvalueerd worden. 
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72.Subsidiereglement evenementen73 

 

 
 

Artikel 1. Doel 
Met dit reglement wil de stad Sint-Truiden evenementen ondersteunen en 
versterken en dit binnen de perken van het financieel meerjarenplan en het 

jaarlijks goedgekeurd budget. Meer specifiek wil de stad 
• inhoud, kwaliteit en uitstraling van evenementen versterken die het gewenst 

imago van de authentieke en historische stad Sint-Truiden als hoofdstad van 

Haspengouw ondersteunen 

• samenwerking tussen organisatoren en verenigingen bevorderen; 

• organisatoren stimuleren om aandacht te hebben voor verschillende doelgroepen; 

• responsabilisering organisatoren rond duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid; 

• innovatie te ondersteunen. 

 
Artikel 2. Begripsbepaling 

§1. Ondersteuning: de steun die wordt verstrekt vanuit een overheid 

naar het particulier initiatief dat het algemeen belang ondersteunt. 
Deze steun kan diverse vormen aannemen. Deze steun betekent in 

dit reglement financieel in de vorm van een subsidie en/of 
logistiek conform de omschrijving in §5. 

§2. Evenement (project): een specifieke activiteit of initiatief, beperkt in 
tijd, ruimte en geld, met specifieke en duidelijke doelstellingen, 

doelgroepen, middelen en methodes. Dikwijls tonen deze activiteiten 
een vernieuwend, uitzonderlijk of experimenteel karakter. 

§3. Particulier initiatief: elk initiatief dat zowel door burgers als door 

verenigingen buiten de overheid wordt gevormd. 
§4. Erkende vereniging: conform het Erkenningsreglement verenigingen van de stad 
Sint-Truiden. 

§5. Logistieke ondersteuning: 
a. Infrastructuur 

b. Materiaal van de uitleendienst 

c. Afvalverwerking 

d. Reiniging 
e. Ondersteuning/facility van het stadswerkhuis 

f. Communicatie 

g. Inname openbaar domein 

§6. Criterium: een aspect dat een onderscheid maakt, een bepaalde 
eigenschap die kwalitatief en/of kwantitatief wordt beschreven en 

waaraan een vraag kan worden getoetst of gewogen. 
a. Kwantitatief: een eigenschap die peilt naar bepaalde aantallen: deelnemers, 

toegangsprijs, enz. 

b. Kwalitatief: een eigenschap die zoekt naar bepaalde kwaliteiten, 

vaak minder telbaar zoals innovatie, samenwerking, enz. 

§7. Kansengroepen: Personen die leven in armoede en/of fysiek en/of 

psychisch en/of omwille van hun situatie kwetsbaar zijn zoals handicap, 
alleenstaande ouders, enz. 

§8. UiTpas: Een participatiepas en tevens een kortingssysteem waarbij 
bepaalde kansengroepen over een pas beschikken en op basis daarvan 

een korting krijgen op de toegangsprijs, cursussen, diensten en 
activiteiten die georganiseerd worden door de stad of lokale 

 
73 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 29 maart 2021. 
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verenigingen die deze korting aanbieden. 
§9. Referteperiode: Projecten moeten plaats vinden in het kalenderjaar 

waarin de subsidie wordt toegekend, van 1/01 tot en met 31/12. 

 
 

Artikel 3. Basisvoorwaarden 

Een organisator moet, om een subsidie te kunnen krijgen, gelijktijdig aan 
volgende voorwaarden voldoen en hiertoe de nodige bewijzen leveren in het 
aanvraagformulier: 

 

§1. Een evenement (project) kan ingediend worden door een erkende Sint-

Truidense vereniging of door een particuliere organisator. 

Commerciële evenementenbureaus en organisaties met een winstoogmerk 

komen niet in aanmerking. 

§2. Een evenement (project) heeft al dan niet een sterke traditie op 
basis van de evaluatie van de vorige drie edities of is een nieuw 

initiatief dat de reguliere werking van de organisator overstijgt. 
§3. Het evenement (project) vindt plaats op het grondgebied van Sint-

Truiden op een openluchtlocatie, in een tijdelijke constructie of op 
een unieke locatie die niet permanent gebruikt wordt of uitgerust is 
voor de organisatie van socio-culturele activiteiten. 

§4. Het evenement (project) is voor iedereen toegankelijk en wordt op 
die manier ook bekendgemaakt aan een breed publiek. 

§5. Op alle communicatiekanalen wordt het stadslogo ‘Met steun van’, het 
UiTpaslogo en het toepasselijke toegankelijkslogo van vzw Inter opgenomen. 

§6. Houders van een UiTpas met kansentarief krijgen de afgesproken 
korting op de toegangs- of deelnameprijs volgens de verdeelsleutel 
20% kansenpashouder, 80% organisatie. Dit moet blijken uit de 

begroting (overzicht uitgaven en inkomsten). 
§7. De organisatie bezorgt een gedetailleerd en realistisch overzicht 

van alle uitgaven en inkomsten en voert een regelmatige 
boekhouding die zodanig georganiseerd is dat de financiële controle 
door de Stad Sint- Truiden na afloop van de activiteit mogelijk is. 

§8. Voor de organisatie van het evenement (project) moet de 
organisator over een positief advies kunnen beschikken van de 
lokale overheid, politie-en veiligheidsdiensten en dit voorleggen 
voor de datum van uitvoering van de activiteit. 

§9. Het evenement (project) moet een kwalitatieve invulling of 
programmatie hebben en een substantiële bijdrage leveren aan het 

gewenst imago van de stad Sint-Truiden. 
§10.Eventuele winst die gemaakt wordt met de organisatie van het 

evenement (project) moet opnieuw geïnvesteerd worden in de 

werking van de organisatie en dit ten voordele van evenementen 
(projecten) in Sint-Truiden. 

§11.Organisatoren moeten aantonen welke inspanningen ze leveren om 
de ecologische voetafdruk van hun evenement (project) tot een 
minimum te beperken. 

§12.Aanvragers die subsidies ontvangen van andere overheden, 
moeten in hun begroting of dossier aangeven hoeveel ze 

ontvangen, van welke overheid en waarvoor de gelden gebruikt 
worden. Er is geen cumulatie van projectsubsidies mogelijke met 
andere stadssubsidies. 

§13.Vergoedingen, van welke aard ook, voor medewerkers van de 
aanvragende organisaties mogen niet in de ingediende begroting 
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worden opgenomen. Ook receptie- en representatiekosten komen 
niet in aanmerking voor betoelaging. 

§14.Bij de realisatie van het project wordt een eigen inbreng door de 

initiatiefnemer voorzien (personeelsinzet, vrijwilligers, receptie, 
materiële ondersteuning,…). De eigen inbreng kan gefinancierd 

worden met eigen middelen, sponsoring, fondsen of andere 
inkomsten uit het project. De begroting moet eigen inbreng 

vermelden voor een bedrag dat minstens even groot is als 50% van 
de kostprijs van het project. 

§15.De subsidie kan niet aangewend worden voor investeringskosten of 

reguliere personeelskosten. Als investeringskosten gelden kosten in het 
kader van de aankoop van materialen zoals meubilair, toestellen, machines, 

elektronische apparatuur … 
§16.Er wordt slechts 1 subsidie per evenement toegekend, ook al 

wordt het evenement door meerdere personen of verenigingen 

georganiseerd. 
§17.Er worden maximum twee subsidies per organisator per jaar toegekend 

 

 
Artikel 4. Aanvraagprocedure 

Elke subsidieaanvraag moet gebeuren via een ingevuld online 
aanvraagformulier op www.sint-truiden.be. Voor toelichtingen bij het 

invullen van het formulier of bijkomende informatie kan u zich wenden tot 
de dienst Evenementen. 
 

Het formulier kan per trimester ingediend worden ten laatste op 1 januari 

(periode januari-april), op 1 mei (periode mei-augustus) en op 1 september 
(periode september-december), van het jaar waarvoor de subsidie wordt 

aangevraagd. Het college van burgemeester en schepenen kan in kader van 
een overgangsmaatregel of overmacht afwijkende indieningsdata 
aanvaarden. 

 
De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de door hem/haar 
ingevulde gegevens op het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet 

ingevuld worden door de personen die gemachtigd zijn binnen 
devereniging/organisatie. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij 
de vereniging/organisatie zelf. De stad Sint-Truiden is niet gehouden deze 

machtiging te controleren. 

 

Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier 
niet of niet volledig is ingevuld (en/of waarbij de nodige stukken ontbreken), 

zal de aanvraag worden afgewezen. 
 
 

Artikel 5. Beoordelingscommissie 
De projectaanvragen worden na iedere indieningsronde samen geëvalueerd 

door een beoordelingscommissie. Het voorstel tot subsidiëring wordt 
geformuleerd door de beoordelingscommissie die bestaat uit: 
- de ambtenaar verantwoordelijk voor het subsidiebeleid; 

- het diensthoofd evenementen en/of medewerkers van de dienst evenementen; 

- het diensthoofd communicatie en/of medewerkers van de dienst communicatie; 

- een lid van het managementteam 

 

De beoordelingscommissie kan zich laten bijstaan door vertegenwoordigers 

http://www.sint-truiden.be/
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van andere diensten van de stad Sint- Truiden en andere deskundigen. Indien 
een beroep wordt gedaan op het advies van andere deskundigen, dan wordt 
dit expliciet vermeld in het verslag van de beoordelingscommissie. 

 

De burgemeester en schepen bevoegd voor evenementen(beleid) is 
raadgevend aanwezig maar neemt niet deel aan de beoordelingscommissie. 

 
 
Artikel 6. Beoordelingscriteria 

De projecten worden beoordeeld a.d.h.v. negen beoordelingscriteria. 
§1. PROMOTIEPLAN (MAXIMAAL 5 PUNTEN) 

Deze punten worden toegekend op basis van de manier waarop promotie 
voor de activiteit wordt gevoerd via verschillende communicatiekanalen. 
- 1 punt: promotie via sociale media 
- 1 punt: promotie via betalende digitale kanalen 

- 1 punt: betalende advertentieruimte via gedrukte mediadragers 

- 2 punten: betalen van advertentieruimte via andere communicatiekanalen dan gedrukte 

mediadragers 

 

§2. PUBLIEK TOEGANKELIJK (MAXIMAAL 5 PUNTEN) 

Deze punten worden toegekend op basis van de basistoegangsprijs voor de activiteit. 
- 1 punt: vanaf € 10,00 
- 3 punten: minder dan € 10 

- 5 punten: gratis 

 
§3. BETROKKENHEID (MAXIMAAL 5 PUNTEN) 

Deze punten worden toegekend op basis van het aantal vrijwilligers, 
actieve deelnemers (excl. publiek, toeschouwers, …) en standhouders 
die betrokken zijn bij het evenement. 
- 1 punt: minder dan 20 

- 2 punten: tussen 21 en 50 

- 3 punten: tussen 51 en 300 

- 4 punten: tussen 301 en 1000 

- 5 punten: meer dan 1000 

 

§4. AANTAL TOESCHOUWERS (MAXIMAAL 5 PUNTEN) 

Deze punten worden toegekend op basis van het aanwezige publiek (aantal 
toeschouwers, bezoekers, … ) van het evenement. 
- 1 punt: minder dan 100 

- 2 punten: tussen 101 en 500 

- 3 punten: tussen 501 en 1000 
- 4 punten: tussen 1001 en 2000 

- 5 punten: meer dan 2000 

 
§5. BEDIENINGSGEBIED (MAXIMAAL 5 PUNTEN) 

Deze punten worden toegekend op basis van de beoogde uitstraling die 
het evenement heeft. Dit kan aangetoond worden op basis van de 

gevoerde promotie en/of op basis van de herkomst van de toeschouwers, 
bezoekers. 
- 1 punt: het bedieningsgebied is Sint-Truiden 

- 3 punten: het bedieningsgebied is kleiner dan Haspengouw 

- 5 punten: het bedieningsgebied is ruimer dan Haspengouw 

 
§6. DUURZAAMHEID en VEILIGHEID (MAXIMAAL 6 PUNTEN) 

Deze punten worden toegekend op basis van acties die worden 

ondernomen binnen bepaalde thema’s. Deze thema’s zijn netheid en 
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afvalbeleid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. 
Dit kan gaan over acties die ondernomen worden in functie van het project 
of het bereikte publiek. Het gaat om acties die ruimer gaan dan zaken die 

minimaal wettelijk verplicht zijn. 
Per thema kan maximaal 1 punt verkregen worden. 
- 2 punt: netheid en afvalbeleid 
- 1 punt: kwaliteit van verplicht mobiliteitsplan 

- 2 punt: kwaliteit van verplicht veiligheidsplan 

- 1 punt: lokale producten en/of fair trade 

 
§7. SAMENWERKING (MAXIMAAL 6 PUNTEN) 

De organisator kan op 2 manieren samenwerken: logistieke en/of 
inhoudelijke samenwerking. De verschillende vormen van samenwerking 

zijn cumuleerbaar. Enkel niet-betalende en niet-commerciële 
samenwerkingsverbanden komen in aanmerking. Een inhoudelijke 

samenwerking is een samenwerking waarbij minimaal 2 organisaties 
samen het project uitwerken van a tot z. 
- 1 punt: samenwerking met 1 organisatie 

- 2 punten: samenwerking met meerdere organisaties 

- 3 punten: inhoudelijke samenwerking 
 

§8. INNOVATIEF KARAKTER (MAXIMAAL 8 PUNTEN) 

Deze punten worden toegekend op basis van de frequentie van het 
project en op basis van de aanpassingen indien het project een 

herhalend karakter heeft. De punten zijn cumuleerbaar. 
- 1 punt: er zijn vernieuwende elementen toegevoegd bij het project als 

het voor de tweede maal wordt ingediend 
- 3 punten: het project wordt voor de eerste maal door de organisator ingediend 

- 5 punten: het project heeft de afgelopen 5 jaar niet plaatsgevonden in Sint-Truiden 

 
§9. ACTIES IN FUNCTIE VAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN (MAXIMAAL 5 PUNTEN) 

Deze punten worden toegekend op basis van de doelgroepgerichte acties 
die worden ondernomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie 
soorten acties en deze punten zijn cumuleerbaar. 
- 1 punt: een technische actie is een actie waarbij er bij de opbouw van het 

evenement aandacht is voor specifieke doelgroepen (bv. rolstoelpodium, 

begeleide kinderanimatie, aangepaste zitcorner voor ouders met kinderwagens, 

breedte van de doorgangen, …). 

- 2 punten: een publieksgericht actie is een actie waarbij er bij de 

inhoudelijke uitwerking van het project aandacht besteed wordt aan 

specifieke doelgroepen (bv. doventolk, beeldscherm met grote letters, …). 

- 3 punten: een inhoudelijke actie is een actie waarbij het project gedeeltelijk of 

volledig uitgewerkt wordt in samenwerking met specifieke doelgroepen die niet 

standaard tot het doelpubliek van je project behoren (Inter, Onderons, Rap Op 

Stap, …). 

 
 

Artikel 7. Procedure ondersteuning 
 

Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van: de mate waarin 

evenement (project) tegemoet komt aan de voorwaarden en de criteria, het 
beschikbaar budget binnen het financieel meerjarenplan en de totale 
begroting van het project. Er wordt een billijke en objectieve spreiding 

nagestreefd op basis van de te verwachten dossiers. 
 

Op basis van de behaalde punten zal een lijst opgesteld worden van hoog naar 
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laag. Het evenement (project) met de meeste punten staat bovenaan, gevolgd 
door het evenement (project) met de tweede meeste punten en zo verder tot 
het evenement (project) met de minste punten. Aan elk evenement (project) 

zal een inhoudelijk verslag toegevoegd worden in welke mate deze voldoen 
aan de basisvoorwaarden en beoordelingscriteria. 

De beoordelingscommissie adviseert aan het College van Burgemeester en 
Schepenen welke evenementen (projecten) goedgekeurd en welke afgekeurd 
worden. Ze adviseert welk subsidiebedrag zal uitgekeerd worden en welke 

logistieke ondersteuning conform het reglement zal toegestaan worden. Op 
basis van dit advies beslist het College van Burgemeester en Schepenen over 
de toekenning van de subsidies. Alle aanvragen worden, gebundeld per 

indienronde, door het College van Burgemeester en Schepenen behandeld. 

 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt via een voorschot van 75 % van het 
toegekende bedrag op basis van de goedgekeurde subsidieaanvraag en een 
saldo van 25 % op basis van de afrekening. Binnen de drie maanden na het 

afsluiten van het evenement (project) moet dan ook een afrekening met de 
facturen en bewijsstukken en een inhoudelijk verslag voorgelegd worden aan 

de beoordelingscommissie conform artikel 10. Indien deze documenten niet 
binnen de vastgestelde termijn worden ingestuurd, kan het College van 
Burgemeester en Schepenen het uit te keren saldo inhouden. 

 

 
Artikel 8. Structurele partners 

Evenementen (projecten) kunnen structurele partner van de stad Sint-Truiden worden 
en dit 

• Voor nieuwe evenementen na drie positieve evaluaties, op advies van de 

beoordelingscommissie 

• Voor bestaande evenement met een sterke traditie voor de stad Sint-Truiden 

Na indienen van het dossier en na advies van de beoordelingscommissie kan 

er een overeenkomst gemaakt worden voor 3 jaar en zo kunnen organisatoren 
beter op langere termijn werken. 
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om deze lijst 

van structurele partners jaarlijks te herbekijken indien een partner niet 
meer aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

 
 
Artikel 9. Wijzigen of annuleren van het evenement (project) 

Indien het evenement (project) niet kan plaatsvinden of indien het opzet 
grondig wordt gewijzigd, geeft de organisator daarvan bericht aan het College 

van Burgemeester en Schepenen die beslist of de verantwoorde uitgaven en 
de toelagen verworven blijven. Bij het niet-plaatsvinden van het evenement 
(project) wordt er geen saldo toegekend. 

 
 

Artikel 10. Controle en sanctie 
In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de 
toekenning en aanwending van subsidies, is de begunstigde van de 

subsidie ertoe gehouden: 
• de stad Sint-Truiden toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de 

gegevens van de subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen 

in te winnen met alle middelen die zij hieromtrent nodig acht; 

• de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan 
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om eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te 

controleren. 

• bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de 

gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, in het jaar 

volgend op de aanvraag. Ook kan ze de toekenning van nieuwe subsidies 

opschorten voor het nieuwe jaar. 

 
 

Artikel 11. Privacy waarborg 
De gegevens die u hebt vermeld in het aanvraagformulier, worden opgeslagen 
en door de stad Sint-Truiden gebruikt om uw dossier te behandelen. Uw 

gegevens worden ook gebruikt om informatie over de stand van zaken van uw 
project te verspreiden. U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen en zo 

nodig te laten verbeteren. 
 
 

Artikel 12. Verantwoordelijkheid 
De stad Sint-Truiden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten 
die ingericht worden door verenigingen in kader van het impulsreglement. 
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73.Reglement “Nieuwerkerken feest”74 
 

 
Artikel 1  
In 2019 organiseerde de gemeente Nieuwerkerken diverse festiviteiten in een spiegeltent naar 
aanleiding van het einde van de werken aan de Kerkstraat, het gemeenteplein en de omgeving van de 
kerk onder de benaming Nieuwerkerken feest. Vanaf 2020 wordt Nieuwerkerken feest een jaarlijks 
terugkerend evenement met op donderdag een dansnamiddag voor senioren, op vrijdag een 
dansavond voor elke leeftijd, op zaterdag een fuif en op zondag een familiedag.  
 
Artikel 2  
De gemeente neemt de onkosten voor de huur en verzekering van een tent, de uitkoopsommen van 
de DJ’s, artiesten, PA, verlichting, SABAM en billijke vergoeding, voor haar rekening. Bij de fuif op 
zaterdag draagt de gemeente eveneens de onkosten voor security.  
 
Artikel 3  
De gemeente zorgt ervoor dat alle wettelijke toelatingen voor Nieuwerkerken feest (aanvraag SABAM, 
billijke vergoeding, uitzondering op de geluidsnormen, machtiging sterke drank,…) in orde zijn.  
 
Artikel 4  
Het gemeentebestuur draagt omwille van praktische redenen (onvoldoende geschikt personeel) de 
tooguitbating op vrijdag en zaterdag over aan een door een gemeentelijke raad of comité erkende 
vereniging.  
De oproep hiervoor gebeurt in het Infozine, via de gemeentelijke website en via Facebook.  
 
Artikel 5  
Verenigingen kunnen niet kiezen welke dag zij de tooguitbating op zich wensen te nemen. Zij zijn 
verplicht om zich kandidaat te stellen voor beide dagen, weliswaar met de bedoeling om slechts 1 dag 
de toog effectief uit te baten.  
Indien meerdere verenigingen zich kandidaat stellen wordt er per dag geloot wie de tooguitbating op 
zich mag nemen. Eerst gebeurt de lottrekking voor vrijdag, daarna voor zaterdag.  
Nr 2 van de lottrekking op vrijdag is de vereniging die op vrijdag mag invallen indien in de tijd tussen 
de lottrekking en de uitbating zou blijken dat de eerste kandidaat uiteindelijk toch niet aan de nodige 
vereisten kan voldoen. Nr 2 van de lottrekking voor vrijdag mag nog meedoen aan de lottrekking voor 
zaterdag. Indien nr 2 van de lottrekking van vrijdag echter als 1ste uit de trekking voor zaterdag komt 
maar nr 1 van vrijdag afhaakt, dan neemt deze de tooguitbating van vrijdag voor zijn rekening en nr2 
van de lottrekking op zaterdag de tooguitbating van zaterdag.  
Omwille van het rechtvaardigheidsprincipe kan de vereniging die in 2019 de tooguitbating op zaterdag 
deed bij Nieuwerkerken fuift, zich in 2020 niet meer kandidaat stellen. Standaard geldt vanaf nu ook 
dat verenigingen die de tooguitbating toegewezen krijgen, hetzij vrijdag, hetzij zaterdag, het jaar erop 
zich niet meer kandidaat kunnen stellen,tenzij bij gebrek aan andere kandidaten. De opbrengst van de 
tooguitbating gaat integraal naar de deelnemende vereniging. 
 
Artikel 6  
De uitbatende vereniging is in het bezit van een verzekering BA en lichamelijke ongevallen voor hun 
helpers. 
 
Artikel 7 
De vereniging die de tooguitbating op zich neemt is verplicht om frisdrank, pils, blond en bruin abdijbier, 
zoete kriek en bier van hoge gisting 8°+, zoals voorzien in de drankovereenkomst voor oc De Brug, 
buurthuis Ter Cose en jeugdhuis Dwars, af te nemen via brouwer Roosen, Nieuwerkerkenweg 2, 3850 
Nieuwerkerken. 

 
74 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 12 december 2019. 
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Artikel 8 
De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen voor de 
vaststelling van de prijs van standaarddranken (zijnde waters, frisdranken, pils). De prijzen voor wijnen, 
zoete kriek, blond en bruin abdijbier en bier van hoge gisting 8°+ , streekbieren en sterke drank mag 
de vereniging zelf bepalen. De vereniging die de tooguitbating doet, bezorgt ten laatste een maand 
voor het plaatsvinden van de activiteit aan de gemeente een gedetailleerde lijst met de prijzen van de 
dranken die ze gaan schenken. 
 
Artikel 9 
Waters, frisdranken en pils dienen verplicht te worden geschonken in de herbruikbare bekers die de 
gemeente ter beschikking stelt. Voor speciale bieren, wijn, cava,…mag glas gebruikt worden op 
voorwaarde dat de helpers erop toezien dat de glazen regelmatig worden opgehaald en er geen glazen 
meegenomen worden buiten de tent. 
 
Artikel 10 
Een lijst met te verkopen snacks dient te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen ter goedkeuring. 
 
Artikel 11 
“Nieuwerkerken feest” is gratis voor elke bezoeker. De uitbatende vereniging mag geen toegangsprijs 
en geen vergoeding voor toiletbezoek vragen. 
 
Artikel 12 
De uitbatende vereniging mag omwille van de veiligheid geen andere versiering aanbrengen in de tent 
dan deze die voorzien wordt door de gemeente. 
 
Artikel 13 
De vereniging die de tooguitbating op zich neemt, dient minstens 15 helpers ter beschikking te hebben 
en zorgt voor een vlotte bediening gedurende de hele avond. 
 
Artikel 14 
De uitbatende vereniging is verantwoordelijk voor: 

• Bestellingen dranken en extra glazen voor wijn, cava en speciaal bij brouwer Roosen 

• Tijdige betaling factuur Roosen voor de geleverde dranken 

• Klaarzetten leeggoed voor Roosen dadelijk na de activiteit 

• Tooguitbating tussen 20.00 uur en 01.00 uur op vrijdag, tooguitbating tussen 21.00 en 02.00 
uur op zaterdag (verplicht) 

• Stopzetting toog en volledige stopzetting muziek op dezelfde einduren 

• Afwassen, afdrogen en opbergen van de herbruikbare bekers en glazen 

• Tent en aanwezig materiaal in propere toestand achterlaten tegen de dag erop om 10 uur 
(borstelen, vloer waar nodig dweilen, boxen en tafels afwassen,…) 

• Openen en sluiten van de wc-wagen van de gemeente (sleutel wordt in bewaring gegeven) 

• Tijdig bijvullen van wc-papier en handdoekjes in de wc-wagen (wordt ter beschikking gesteld 
door gemeente) 

• Kuisen van de wc-wagen na afloop van elke activiteit 

• Het niet onbeheerd achterlaten van de tent en het degelijk afsluiten na de activiteit 
 
Artikel 15 
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen. 
 
Artikel 16 
Indien de uitbatende vereniging het reglement niet nakomt, kan de gemeente sancties treffen. Voor het 
niet proper achterlaten van de tent, wc-wagen, materiaal, herbruikbare bekers en/of glazen is dit een 
financiële sanctie: er zal een boete aangerekend worden, gelijk aan de werkuren die hiervoor 
gepresteerd worden door het gemeentepersoneel. Elk begonnen werkuur wordt geteld. 
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74.Reglement feesten en plechtigheden75 
 

 
Artikel 1  

De praktische organisatie van de gemeentelijke feesten en plechtigheden (o.a. reservatie van locatie en 

materiaal, uitnodigingen en andere administratieve taken, bestellingen, …) berust bij de gemeentelijke 

diensten onder leiding van het college van burgemeester en schepenen.  

  

Artikel 2  

  

Ter gelegenheid van de gouden bruiloften schenkt het gemeentebestuur aan de jubilarissen   

-   2  waardebonnen van € 50,00. Deze worden aan hen bezorgd samen met een begeleidende brief met 

felicitaties en een schrijven van de Koning en dit vóór of uiterlijk op de dag van hun 

huwelijksverjaardag.  

  

De gouden jubilarissen worden in het najaar schriftelijk uitgenodigd door het schepencollege voor een 

receptie.   

  

Ter gelegenheid van de diamanten, briljanten en platina bruiloften schenkt het gemeentebestuur aan de 

jubilarissen 2 waardebonnen van € 50,00 en een ruiker bloemen t.w.v. € 50,00. De waardebonnen, de 

bloemenruiker en het schrijven van de Koning zullen persoonlijk bezorgd worden door een afvaardiging van 

het schepencollege.  

   

Ter gelegenheid van de viering van een 100-jarige zal een afvaardiging van het schepencollege 2 

waardebonnen van € 50,00, een ruiker bloemen t.w.v. € 50,00 en het aandenken van de Koning persoonlijk 

bezorgen.   

  

Artikel 3  

Ter gelegenheid van de viering van een 10-jarig, 25-jarig, 35-jarig, 50-jarig, 60- jarig, 75-jarig of 100-jarig bestaan 
van een lokale vereniging (aangesloten bij een erkende gemeentelijke raad of comité), ontvangt deze een 
subsidie van € 250, te gebruiken voor de organisatie van een eigen viering. De vereniging in kwestie krijgt 
hiervoor het buurthuis gratis te beschikking.   
  

Jubilerende verenigingen brengen uiterlijk 15 december van het voorafgaande jaar schriftelijk ter kennis van 
het college van burgemeester en schepenen dat zij jubilerend zijn met bewijs van het aantal bestaansjaren.    
   

Artikel 4  

 
Ter gelegenheid van de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen biedt de gemeente een receptie aan. De 
uitreiking van brevetten van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid gebeurt tevens op deze receptie.   
  

Artikel  5  

Ter gelegenheid van de 11 novemberviering biedt het gemeentebestuur aan alle deelnemers van de 

plechtigheid een receptie aan.  

  

Artikel 6  

Jaarlijks wordt een seniorenfeest georganiseerd door het gemeentebestuur.  

 
75 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 10 december 2020. 
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Artikel 7  

De gemeente organiseert elk jaar een nieuwjaarsreceptie voor al haar inwoners.  

  

Artikel 8  

Binnen de kredieten ingeschreven onder in de goedgekeurde gemeentebegroting van het lopende jaar, kan 
het college van burgemeester en schepenen, op eigen initiatief of op vraag van een erkende, gemeentelijke 
raad,  andere officiële vieringen organiseren dan deze vermeld in voorgaande artikels (o.a. opening nieuwe 
gemeentelijke infrastructuur, priesterjubilea en andere onvoorziene huldigingen, …).   
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75.Huishoudelijk reglement op de huwelijksplechtigheden76 
 

Artikel 1: Voorwaarden om te huwen 

Artikel 1.1 - De huwelijksvoorwaarden in België zijn: 

- minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De 
jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede 
redenen voor zijn. 

- toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig 
toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is verboden. 

- afwezigheid van een huwelijksbeletsel: een huwelijk tussen personen die 
onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, is verboden. De 
Koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Dergelijk verzoek 
moet gericht worden aan de minister van Justitie. 

- verbod op bigamie: als men getrouwd is, mag men geen ander huwelijk 
aangaan. Dat verbod geldt ook voor personen zonder de Belgische 
nationaliteit die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wetgeving 
bigamie of polygamie toestaat. 

- verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één 
van de huwelijkspartners enkel gericht is op het verkrijgen van een 
verblijfsrechtelijk voordeel en dus niet op de totstandbrenging van een 
duurzame levensgemeenschap, is verboden. 

Artikel 1.2 - De benodigde buitenlandse documenten voor een 
huwelijksaangifte worden door de betrokkene zelf aangeleverd. Deze 
dienen voor de aangifte, ter controle, bezorgd te worden aan de dienst 
Burgerlijke stand. De buitenlandse documenten/akten worden 
aangevraagd bij de betrokken buitenlandse overheid/ambassade. Ze 
moeten voorzien zijn van de nodige legalisaties of apostilles. De 
ambtenaar van de Burgerlijke stand kan verzoeken om een voor 
eensluidende vertaling door een beëdigd vertaler. 

 
 

Artikel 2 - Locatie van het huwelijk 

In dit reglement wordt een onderscheid gemaakt tussen de trouwzaal, andere 
binnenlocaties en buitenlocaties 

Artikel 2.1 - De gebruikelijke locatie voor het voltrekken van de 
burgerlijke huwelijken is de trouwzaal in het stadhuis. 

Op volgende bijkomende locaties kunnen burgerlijke huwelijken voltrokken 
worden: 

- het kerkje van Guvelingen (binnenlocatie); 
- de academiezaal van de abdij (binnenlocatie); 
- de kiosk in het stadspark (buitenlocatie); 
- bovenop de abdijtoren (buitenlocatie); 
- de zwevende kapel Helsheaven, Romeinseweg (buitenlocatie) 

 
 

Artikel 2.2 – Onder bepaalde voorwaarden kan een huwelijk 
voltrokken worden in het ziekenhuis, de verzorgingsinstelling, het 
woonzorgcentrum of thuis. (zie artikel 6.4) 

 
 

Artikel 3 - Tijdstip van het huwelijk 

 
76 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 20 december 2021. 
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Artikel 3.1 - Een huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden op volgende vaste 
tijdstippen: 

- maandag tot donderdag en op zaterdag van 10u tot 15u30 
- vrijdag van 13u tot 15u30 

Artikel 3.2 - Er kan geen huwelijksplechtigheid plaatsvinden op 

- zondagen; 
- wettelijke feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 

21 juli, 15 
augustus, 1 november, 11 november, 25 december; 

- gemeentelijke sluitingsdagen: 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december; 
- 24 en 31 december vanaf 12 uur 

Artikel 3.3 - Een uitzondering kan aangevraagd worden op de dagen 
en de uren vermeld in artikel 3.1 en 3.2. Dit kan door middel van een 
schriftelijke motivatie gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen dat over de aanvraag zal beslissen. 

 
 

Artikel 4 - Aanvraag 

De huwelijksaanvraag gebeurt bij de dienst Burgerlijke stand. De 
tijdstippen van de huwelijken die op dezelfde dag voltrokken 
worden, worden op elkaar afgestemd voor wat betreft het uur en de 
locatie. Hierbij is het eerste aangegeven huwelijk bepalend. 

Een huwelijksplechtigheid start op het uur of op het half uur. De 
huwelijken op dezelfde locatie verschillen onderling een half uur; 
deze op een verschillende locatie verschillen minimaal één uur. 

De duur van de huwelijksplechtigheid neemt maximaal een half uur 
in beslag. Voor uitgebreidere plechtigheden kan de Academiezaal 
worden gereserveerd. 

Bij de aangifte van een huwelijk wordt het aantal verwachte personen 
meegedeeld aan de dienst Burgerlijke stand. 

Indien de weersomstandigheden een huwelijk op de buitenlocatie 
niet toelaten, kan de huwelijkslocatie in overleg met de dienst 
Burgerlijke stand worden gewijzigd naar de trouwzaal. Dit is mogelijk 
wanneer de trouwzaal nog beschikbaar is en de wijziging uiterlijk 
om 12 uur, minimaal 2 werkdagen voor de geplande huwelijksdatum 
schriftelijk is meegedeeld aan de dienst Burgerlijke stand. 

 
 

Artikel 5: Vastleggen van de huwelijksdatum 

De huwelijksdag, -uur en -locatie kunnen door één of beide 
huwelijkspartners maximaal 1 jaar op voorhand en ten laatste 14 
dagen vóór het huwelijk vastgelegd worden aan het loket bij de 
dienst Burgerlijke stand. 

 
 

Artikel 6: De huwelijksaangifte 

Artikel 6.1 - De aangifte van een huwelijk kan ten vroegste 6 
maanden en moet ten laatste 14 dagen voor de geplande 
huwelijksdatum gebeuren. 

Artikel 6.2 - De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke 
stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten 
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woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of 
wachtregister. 

 
 

Indien beide partners in het buitenland wonen kan de aangifte gebeuren in: 

- de laatste woonplaats van één van beide partners; 

- de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn 
grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van één van 
beide partners; 

- de geboorteplaats van één van beide partners. 

 
 

Artikel 6.3 - De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de 

partners mits een volmacht. 
 
 

Artikel 6.4 – Indien er sprake is van de aangifte van een huwelijk in 
het ziekenhuis, de verzorgingsinstelling, het woonzorgcentrum of 
thuis is de aangifte onderworpen aan bepaalde voorwaarden. 

In geval van levensgevaar (hoogdringend) of van ziekte (niet 
hoogdringend) van één van de huwelijkspartners mag het huwelijk 
voltrokken worden op de plaats waar betrokkene zich bevindt, 
rekening houdend met de territoriale bevoegdheid van de ambtenaar 
van de Burgerlijke stand en de vereiste van openbaarheid (met ‘open’ 
deur). 

De toestand van betrokkene moet van zodanige aard zijn dat hij zich 
niet kan verplaatsen. Dit moet worden aangetoond door een medisch 
attest van de behandelende arts dat door de dienst Burgerlijke stand 
bij het dossier gevoegd wordt. Het attest vermeldt dat betrokkene ziek 
is, bij volle verstand is, bekwaam is en onmogelijk kan vervoerd 
worden. Bij twijfel over de gegrondheid van de reden kan de 
ambtenaar van de Burgerlijke stand advies vragen aan de Procureur 
des Konings. 

De Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 
waartoe de gemeente behoort, kan voor een huwelijk in extremis 
(hoogdringend) de termijn van aangifte van 14 dagen deels inkorten 
of opheffen volgens de ernst van de situatie. De huwelijkspartner 
richt het verzoekschrift met de nodige bewijs- en motivatiestukken 
aan het parket. 

 
 

Artikel 7: Gebruiksvoorwaarden 

Het huwelijkskoppel ontvangt 5 parkeerkaarten voor het parkeren in 
de nabijheid van de trouwzaal, de Academiezaal en de abdijtoren. In 
overleg met de dienst Burgerlijke stand wordt er bepaald waar er 
geparkeerd kan worden. 

De geldende verkeers- en parkeerregels dienen gevolgd te worden. 

Het huwelijkskoppel mag eventueel enkele persoonlijke versieringen 
aanbrengen op eigen kosten (geen tenten, banken, andere 
constructies) en dit de dag van het huwelijk zonder voorafgaande 
activiteiten te storen. Deze dienen onmiddellijk na de plechtigheid 
verwijderd te worden. 
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Ook het voorzien van een kleine muziekbox is toegelaten bij het huwen 
op een andere locatie dan de trouwzaal. De gebruiker dient ervoor te 
zorgen dat er geen sprake is van lawaaihinder. Indien deze er wel is, 
is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. 

In het kerkje van Guvelingen mag het kerkmeubilair verplaatst 
worden, maar dit moet na het gebruik teruggeplaatst worden. 

De buitenlocatie waar een huwelijk voltrokken kan worden, is 
openbaar en blijft tijdens de ceremonie toegankelijk voor iedereen. 

Het huwelijkskoppel voorziet 1 kleine tafel voor het ondertekenen van 
de documenten en maximaal 4 stoelen bij het huwen op een 
buitenlocatie. 

Er zijn geen sanitaire voorzieningen voorzien op de huwelijkslocaties, 
uitgezonderd in het Stadhuis (trouwzaal) en aan het Trudoplein 
(abdijtoren). 

Onmiddellijk na de plechtigheid laten het huwelijkskoppel en de 
genodigden de huwelijkslocatie netjes en verzorgd achter. De 
gebruikers nemen hun persoonlijke zaken mee en ruimen eventueel 
afval op. 

 
 

Artikel 8: Veiligheid, orde en verbodsbepalingen  

Artikel 8.1: 

Maximumcapaciteit 

In de trouwzaal en de andere binnenlocaties mogen er niet meer 
personen aanwezig zijn dan het voorziene maximum. 

- trouwzaal: 70 (indien één deurvleugel open van elke deur die leidt naar de traphal) 
- kerkje van Guvelingen: 100 
- Academiezaal: 290 personen. Het balkon mag niet gebruikt worden. 

De maximumcapaciteit voor het platform bovenaan de abdijtoren is bepaald op 
50 personen. 

 
 

Artikel 8.2: Algemene veiligheidsvoorschriften 

Gebruikers dienen volgende voorschriften te respecteren: 
- de deuren van de vluchtwegen moeten steeds open zijn; 
- er mogen geen obstakels aanwezig zijn op de vluchtwegen; 

- de toegang tot lokalen en ruimten die niet voor het publiek bestemd zijn, zoals 
technische lokalen, bergruimten, podium, en dergelijke, is ten strengste verboden 
voor alle personen die er niet wegens dienstredenen moeten zijn; 
- de noodverlichting mag nergens uitgeschakeld worden. 

Bij huwelijksvoltrekkingen is het niet toegestaan: 
- het domein af te sluiten voor wandelaars, fietsers, bezoekers en/of toevallige voorbijgangers; 

- ramen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen, te beplakken en/of te 
beschilderen. Geen enkel hechtingsmiddel mag hierop gebruikt worden; 
- te roken binnen het gebouw; 
- huisdieren mee te brengen naar de trouwzaal en de andere binnenlocaties; 

- strooigoed zoals confetti, rijst, papiersnippers, … te gebruiken. Strooien van 
gedroogde bloemblaadjes, zeepbellen blazen of andere milieuvriendelijke en 
veilige alternatieven zijn wel toegestaan; 
- duiven binnen of buiten de huwelijkslocatie los te laten; 

- kaarsen, vuurwerk, -pijlen, -korven en/of andere verrassings- en 
ontploffingselementen op basis van rook of vuur te gebruiken. 
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Artikel 8.3: Voorschriften opgelegd in vigerende reglementering en wetgeving 

Elke gebruiker verbindt er zich toe te zullen voldoen aan de 
voorschriften en de verplichtingen die door vigerende wetgevingen 
en reglementeringen opgelegd worden, aan de geldende 
politiereglementen en reglementen omtrent de veiligheid, en aan de 
voorschriften inzake auteursrechten en billijke vergoedingen. Alle 
belastingen, retributies, taksen, rechten en fiscale verplichtingen 
hieraan verbonden, zijn ten laste van de gebruiker. 

De gebruiker zal de nodige schikkingen treffen om de openbare 
orde, de goede zeden en de veiligheid te verzekeren. 

Artikel 8.4: Schade 

De gebruiker is steeds verantwoordelijk voor de aangebrachte schade 
aan de huwelijkslocaties en aan het materiaal (inboedel) veroorzaakt 
door hemzelf, zijn aangestelde en zijn genodigden. 

Indien de huwelijkslocatie niet proper is achtergelaten zullen de 
opruimwerken gebeuren door het lokaal bestuur Sint-Truiden. De 
kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de gebruiker. 

De gemeente is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, 
enige lichamelijke letsels, schade en verlies of diefstal van 
persoonlijke zaken. 

 
 

Artikel 8.5: Bijzondere omstandigheden 

De organisatie van gemeentelijke activiteiten heeft voorrang. 

Daarnaast heeft het lokaal bestuur Sint-Truiden ten allen tijde het 
recht om de voltrekking van het huwelijk te annuleren om 
veiligheidsredenen of wegens dringend noodzakelijkheid van 
openbare orde (werkzaamheden, verkiezingen, …). Het bestuur kan 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor lasten die voortvloeien uit 
situaties van overmacht of van annulering. 

 
 

Artikel 9: Kostprijs 

Voor het voltrekken van het huwelijk dient er betaald te worden 
conform het geldende belastingsreglement op de afgifte van 
administratieve stukken en de levering van administratieve 
prestaties. Ook de kostprijs van het trouwboekje wordt hierin 
bepaald. 

 
 

Artikel 10: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022 en heft vanaf de 
inwerkingtreding het retributiereglement voor het gebruik van de 
huwelijkslocaties van 3 juni 2021 op. 
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76.Uitleenreglement77 

 

 
Artikel 1 

Rechthebbenden 

De stad Sint-Truiden stelt via het Uitleenreglement materialen ter beschikking aan niet-commerciële 
verenigingen of organisaties van Sint-Truiden, zijnde: 

 
Categorie I. :  

 

Categorie I. a: de stadsdiensten en gemeentebedrijven, O.C.M.W. Sint-Truiden, brandweer, politie en 
de diensten van het ministerie van Defensie op het grondgebied van de stad Sint-Truiden dienen geen 

waarborg en huur te betalen; 
 

Categorie I. b:  de erkende organisaties (nominatieve lijst betoelagingen) die in samenwerking met 

de stadsdiensten een erkende activiteit organiseren dienen wel een waarborg maar geen huur te 
betalen; 

 
Categorie II:  

 

Categorie II a:  alle adviesraden en hun aangesloten verenigingen, erkende buurtcomités, 
serviceclubs, niet winstgevende vzw’s, de scholen en ouderverenigingen van Sint-Truiden dienen 

huurgeld en waarborg te betalen; 
 

Categorie II b: de jeugdkampen georganiseerd door het Sint-Truidens jeugdwerk krijgen 50 % 

korting; 
 

Categorie II. c: de gemeentebesturen van buurgemeenten en het stadspersoneel kunnen slechts één 
maand voor aanvang activiteit materialen ontlenen en dienen waarborg en huurgeld te betalen. 

 

De materialen zijn opgesomd in de bijlage, afsprakennota Uitleendienst dat bij dit Uitleenreglement 
gevoegd wordt (bijlage I). Deze lijst van materialen kan steeds aangevuld of gewijzigd worden door 

het College van Burgemeester of Schepenen. 
 

Artikel 2   
Basisvoorwaarden 
Om in aanmerking te komen dienen de organisaties of verenigingen van de categorieën I en II aan 

volgende voorwaarden te voldoen: 
1. Bij de werking geen beroepsdoeleinden of handelsoogmerken hebben. Vzw’s mogen geen 

handelsdoeleinden of commerciële activiteiten hebben. De statuten van de vereniging kunnen door de  
Uitleendienst opgevraagd worden. 
2. Gevestigd zijn op het grondgebied van de stad Sint-Truiden, uitgezonderd de gemeentebesturen 

van de buurgemeenten. 
3. De materialen kunnen enkel ontleend worden voor activiteiten georganiseerd door voormelde 

categorieën. 
 

Artikel 3  

Registreren  
De klant dient zich te registreren via de website van de Uitleendienst vooraleer hij kan reserveren.  

 
77 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 17 december 2018. 
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Na validatie van zijn registratie kan de klant met zijn aanmeldgegevens online reservaties plaatsen en 
betalen.  
De Uitleendienst bepaalt het aantal contactpersonen per vereniging. 
Artikel 4   
Reserveren  

Reserveren en betalen kan online vanaf 6 maanden tot 6 dagen vóór de activiteit.  
Hierna kan men enkel aan de balie reserveren en betalen.  

De online-aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst (datum en uur) in het digitaal 
reservatiesysteem. Aanvragen aan de balie worden rechtstreeks ingegeven en op dezelfde wijze 
behandeld door het digitaal reservatiesysteem. 

De klant ontvangt een reservatiebevestiging met vermelding van de gereserveerde goederen, de 
ontleentermijn, de afhaaldatum,  de terugbrengdatum, de huurprijs en de waarborg.  

De waarborg en huur dienen binnen 6 dagen na ontvangst van de reservatiebevestiging betaald te 
worden. Indien het volledig bedrag binnen de 6 dagen niet betaald is, wordt de reservatie 
automatisch geannuleerd.  

Reservaties aan de balie moeten direct betaald worden via bancontact. 
 

Het verhuren gebeurt steeds onder voorbehoud van reparaties en/of laattijdig inleveren van de 
goederen door andere gebruikers. In dit geval heeft de gedupeerde volgende huurder recht op 
volledige terugbetaling van zijn waarborg en huur.  

 
Artikel 5  

Annuleren  
De klant kan online een annulatieverzoek indienen. Volgende regels gelden hierbij:  

 

1) Bij annulatie van gereserveerde materialen (volledig of gedeeltelijk) langer dan 6 dagen vóór de 
afgesproken afhaaldag betaal je geen annulatiekosten.  

2) Bij annulatie van gereserveerde materialen (volledig of gedeeltelijk) minder dan 6 dagen vóór de 
afgesproken afhaaldag betaal je 50 % van de normale ontleenvergoeding betreffende de 
geannuleerde goederen. 

3) Bij annulatie van gereserveerde materialen (volledig of gedeeltelijk) minder dan 2 dagen vóór de 
afgesproken afhaaldag betaal je 100 % van de normale ontleenvergoeding betreffende de 

geannuleerde goederen 
 

Artikel 6   

Huurperiode  
De huurperiode is inclusief het afhalen en terugbrengen van het materiaal. Het gebruik van de 

materialen is beperkt tot de afgesproken periode en plaats. De prijs voor een ontlening is voor 
maximum 7 dagen. Een ontlening van minder dan 7 dagen geeft geen recht op prijsvermindering.  
De materialen moeten een dag voor de activiteit afgehaald en een dag na de activiteit teruggebracht 

worden, rekening houden met de openingsuren van de Uitleendienst zoals vermeld in de bijlage.  
Verlenging kan enkel aan de balie van de Uitleendienst en op voorwaarde dat de materialen niet 

besproken zijn door een andere organisatie. Een verlening resulteert in een nieuwe huurperiode, 
reservatie en financiële afhandeling. 

 
Artikel 7  
Afhalen  

De klant biedt zich met de bevestigingsmail of de betaalde factuur bij de Uitleendienst op de 
afgesproken afhaaldag en binnen de voorziene openingsuren. Na ondertekening van het 

afhaalformulier, waardoor de klant erkent dat de goederen proper en vrij zijn van zichtbare schade of 
onregelmatigheid, worden de goederen overgemaakt aan de klant. De goederen worden voor eigen 
rekening opgehaald en teruggebracht. Zowel bij afhaling als bij inlevering van de goederen voorziet 

de klant voldoende mankracht om de goederen te kunnen laden en lossen. Indien de klant zich 
aanbiedt met een vervoermiddel dat niet geschikt is voor transport van de goederen kan de 
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verantwoordelijke van de Uitleendienst het transport weigeren. In het geval de klant geen sluitende 
oplossing voorziet voor het transport blijft alleszins de ontleenvergoeding voor de gereserveerde 
goederen verschuldigd. In de online catalogus wordt bij de respectieve goederen het gewicht en/of de 

afmetingen aangegeven.  
 

artikel 8 
Waarborg 

Voor het ontlenen van de materialen wordt een waarborg gevraagd. Het bedrag van de waarborg is 
afhankelijk van de kostprijs van de materialen: 
- 25,00 EUR voor materialen met een aankoopwaarde tot 250,00 EUR.  

- 125,00 EUR voor materialen met een aankoopwaarde tussen 250,00 EUR en 1.250,00 EUR. 
- 250,00 EUR voor materialen met een aankoopwaarde tussen 1.250,00 EUR en 3.750,00 EUR. 

- 300,00 EUR voor materialen met een aankoopwaarde van boven de 3.750,00 EUR. 
 

De maximum te betalen waarborg bedraagt 300,00 EUR.  

 
De waarborg dient samen met de huurvergoeding online of aan de balie via betalingskaart 

(bancontact) betaald te worden maximum 6 dagen na ontvangst van de reservatiebevestiging zo niet 
vervalt de reservatie.  

 

Huurders kunnen werken via een vaste waarborg (max. bedrag van 300,00 EUR.) op rekening van de 
uitleendienst BE64 7340 4340 2152 met vermelding van naam en vereniging. 

 
Indien er schade wordt vastgesteld aan de gehuurde materialen zullen de kosten hiervoor 
automatisch ten laste worden gelegd van de huurder. 

Het bedrag van de herstellingskosten, schadevergoedingen, en/ of de vervanging van materialen zal 
op de waarborg worden aangerekend. Indien het verschuldigde bedrag niet integraal wordt gedekt 

door de waarborg moet de huurder het saldo aan stad Sint-Truiden betalen. Bedraagt het 
verschuldigde bedrag minder dan de gestelde waarborg, dan wordt het resterend bedrag aan de 
huurder terugbetaald. 

 
De stad Sint-Truiden kan de waarborg ook aanwenden ter volledige of gedeeltelijke aanzuivering van 

een nog niet betaalde rekening. 
Na de positieve eindevaluatie zal de waarborg binnen 7 werkdagen worden teruggestort behalve 
indien er gebruikt wordt gemaakt van een vaste waarborg. 

 
 

Artikel 9   
Huurprijs 
Voor het uitlenen van de materialen dient er een huurprijs betaald te worden.  

De huurprijzen zijn vermeldt als bijlage en zijn afhankelijk van de categorie waaronder uw organisatie 
valt (artikel 1). 

 
Voor nadarafsluitingen en veiligheidssignalisatie die nodig zijn om de veiligheid bij wielerwedstrijden 

en andere publieke manifestaties te waarborgen, is voor alle categorieën geen huurprijs verschuldigd. 
Het aantal gratis nadarafsluitingen wordt daarbij beperkt tot het aantal stuks dat volgens de 
goedgekeurde politieverordening en signalisatieplan nodig is om de veiligheid te waarborgen. 

 
 

Artikel 10 
Terugbrengen en controle 
De klant dient de ontleende goederen terug in te leveren bij de Uitleendienst op het afgesproken 

tijdstip, zoals vermeld op het afhaalformulier, in de staat zoals deze hem werden bezorgd bij de 
afhaling: proper en vrij van zichtbare schade of enige onregelmatigheid.  
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Voor het terugbrengen van materialen na de afgesproken datum wordt een nalatigheidsvergoeding 
aangerekend van 50 % van de normale huurvergoeding per periode en dit wordt verrekend op de 

eindfactuur (waarborg). 
 

Omwille van omstandigheden is het voor de medewerkers van de Uitleendienst niet steeds mogelijk 
om de goederen die worden ingeleverd onmiddellijk te controleren. Om die reden aanvaardt de klant 

dat de medewerkers van de Uitleendienst, in voorkomend geval, over een redelijke termijn van 
maximaal 5 werkdagen beschikken, ingaande de eerste werkdag na de dag van terugname van de 
goederen, om de goederen grondig na te kijken op eventuele gebreken, schade en/of tekorten. Indien 

onregelmatigheden worden vastgesteld, die hun oorzaak hebben tijdens de periode dat de goederen 
in ontlening waren, wordt de klant hiervan binnen dezelfde periode van maximaal 5 werkdagen 

schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij deze kennisgeving wordt de klant tevens uitgenodigd om 
binnen de 5 werkdagen op het adres van de Uitleendienst de vastgestelde onregelmatigheden 
tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de klant na verloop van 5 werkdagen niet reageert op dit 

verzoek is de Uitleendienst gemachtigd over te gaan tot herstelling of vervanging op de wijze zoals 
hierna wordt bepaald. 

 
Artikel 11 

Beschadiging, verlies, diefstal, nalatigheid... van goederen 

Bij verlies of onherstelbare beschadiging van goederen, wat de oorzaak ook zij, zullen deze aan 
actuele nieuwwaarde aan de klant worden gefactureerd. 

 
Bij beschadiging, verlies of diefstal van de goederen tijdens de periode van ontlening brengt de klant 
onverwijld de Uitleendienst op de hoogte. Bovendien dient de klant, ingeval van verlies of 

beschadiging ten gevolge van diefstal, binnen de 24u na het ogenblik van de 5 vaststelling aangifte te 
doen bij de politie. De klant bezorgt onverwijld een (digitale) kopie van het proces-verbaal aan de 

Uitleendienst.  
 

De Uitleendienst zal de kosten die voortvloeien uit beschadigde of verloren goederen als volgt 

verhalen op de klant:  
- Ingeval van beschadiging van goederen worden herstellingen uitgevoerd door de technici van de 

Uitleendienst of in hun opdracht uitbesteed aan derden. De Uitleendienst beoordeelt autonoom 
omtrent de opportuniteit van de herstelling en beslist over de vervanging van het betrokken goed 
indien herstelling geen volkomen herstel van de schade met zich brengt ofwel het goed in zijn waarde 

aantast.  
- Ingeval de goederen onherstelbaar zijn gelden de bepalingen zoals voorzien bij verlies.  

- Ingeval de hersteldienst van de Uitleendienst de goederen herstelt, worden de gemaakte kosten 
inclusief de arbeidskosten aangerekend aan de klant. 
- Ingeval de herstelling dient te worden uitbesteed aan derden, wordt de leveranciersfactuur 

doorgerekend aan de klant.  
 

De ontlener mag in geen enkel geval herstellingen aan apparaten of materialen verrichten op eigen 
initiatief. 

 
Bij nalatigheid (bijvoorbeeld het niet reinigen van de WC-wagen) wordt een standaardboete opgelegd 
van 50 euro. 

 
Artikel 12 

Verloren goederen 
Goederen die 1 maand na de terugbrengdatum nog niet zijn ingeleverd worden beschouwd als 
definitief verloren. Definitief verloren goederen worden aan de klant aangerekend in 

overeenstemming met onderhavig reglement. Indien de goederen na de respectieve termijnen zoals 
hiervoor bepaald, alsnog worden aangeboden, is de Uitleendienst in elke omstandigheid van de 
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verplichting ontslagen om de goederen terug te nemen. De factuur aangaande de ‘definitief verloren 
beschouwde goederen’ blijft steeds geheel verschuldigd door de klant.  

 

 
Artikel 13 

Eindafrekening 
Bij het inleveren van de goederen, conform vorige artikels, ontvangt de klant ter plaatse een 

eindfactuur met een overzicht van de teruggebrachte goederen en de te betalen vergoeding onder 
voorbehoud van de controle door de uitleendienst in voorkomend geval (zie artikel 10). 
De waarborg wordt pas door de Financiële Dienst terugbetaald na eindcontrole door de Uitleendienst. 

Bij afwijkingen (te laat, tekorten, …) wordt de eindafrekening achteraf aan de klant bezorgd door de 
financiële dienst. 

 
Artikel 14 

Aansprakelijkheid 

De Uitleendienst noch de stad Sint-Truiden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of 
eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik of uit eventuele 

gebreken van de ontleende goederen.  
De stad Sint-Truiden noch de Uitleendienst kunnen aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen bij 
het vervoer van de materialen die door de ontlener afgehaald worden. 

Voor dure materialen wordt de ontlener aangeraden een verzekering tegen verlies, diefstal of 
beschadiging af te sluiten. 

Er is geen verhaal mogelijk indien het vermogen of de werking van ontleende goederen ontoereikend 
geacht wordt. Indien ingevolge van overmacht de gereserveerde goederen geheel of gedeeltelijk niet 
ter beschikking kunnen worden gesteld, heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. 

Onverminderd zijn verhaal op derden, is de klant hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor elke 
inbreuk op één of meerdere bepalingen van onderhavig reglement. Onder meer zal de klant 

aansprakelijk worden gesteld bij diefstal en voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, 
enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen 
tegenover de Uitleendienst. De klant is over de gehele duur van de ontlening, aansprakelijk voor de 

schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden 
zou veroorzaken. De klant verklaart de gebruiks-en veiligheidsvoorschriften van de goederen te 

kennen en na te leven. Hij zal de goederen gebruiken als een goede huisvader en enkel voor het doel 
waarvoor ze werden ontleend. Hij erkent de goederen te ontlenen voor gebruik door de 
vereniging/instelling waarvoor hij als bevoegde optreedt en hij zal de goederen in geen geval 

overdragen, uitlenen, verhuren of ter beschikking stellen van derden.  
De ontlener verbindt er zich toe de ontleende goederen aan te wenden in overeenstemming met alle 

wettelijke voorschriften ter zake.  
 

Artikel 15 

Opschorting en Uitsluiting  
Bij foutief of onrechtmatig gebruik van de ontleende goederen, bij het herhaaldelijk beschadigen of 

het niet terugbrengen ervan, of bij het onbetaald blijven van vervallen facturen, worden bestaande 
ontleningen opgeschort en worden geen nieuwe aanvragen meer aanvaard. In voornoemde gevallen, 

evenals bij elke inbreuk op één of meerdere bepalingen uit het onderhavige reglement en los van 
eventuele boetes of gerechtelijke vervolging, kan het college van Burgemeester en Schepenen, 
zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, beslissen om de 

klant voor bepaalde tijd of definitief uit te sluiten van het gebruik van de dienstverlening van de 
Uitleendienst.  

 
Artikel 16 
Vervoer 

Er worden geen transportdiensten verleend door de  uitleendienst, noch door andere stadsdiensten. 
De ontleende materialen dienen door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht te worden. De 
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ontlener kan wel gebruik maken van de bestelwagen van de  uitleendienst om de materialen van de 
uitleendienst te vervoeren mits betaling van een huurtarief voor het afhalen en voor het terug 
brengen van de materialen. De bestelwagen kan enkel gebruikt worden voor transport van de 

materialen van de Uitleendienst op het grondgebied van Sint-Truiden. 
De huurprijzen staan vermeld op de lijst van de materialen in de afsprakennota Uitleendienst. 

 
Artikel 17 

Kampmateriaal 
Het jeugdwerk van Sint-Truiden krijgt een keer per jaar, ter gelegenheid van hun jaarlijks kamp 50 % 
korting op alle materialen van de Uitleendienst. 

Het vervoer van kampeermaterialen voor jeugdverenigingen is gratis in die zin dat elke 
jeugdvereniging recht heeft op 1 transporteenheid per jaar (heen en weer). Het vervoer is beperkt tot 

het binnenland. Het vervoer van kampeermaterialen op zondag wordt slechts toegestaan als kan 
bewezen worden dat het vervoer op een zondag dient te geschieden. 
Het laden en lossen dient te gebeuren door leden van de jeugdvereniging. De chauffeur van het 

transportbedrijf moet steeds vergezeld zijn door een lid van de vereniging. De jeugdvereniging draagt 
zelf de verantwoordelijkheid bij eventuele schade aan de materialen tijdens het vervoer. 

 
Artikel 18   
Betwistingen 

Alle gevallen van betwisting worden behandeld door het College van Burgemeester en Schepenen. 
Eventuele bezwaren i.v.m. de toepassing van dit reglement moeten schriftelijk gericht worden aan 

het College van Burgemeester en Schepenen, uiterlijk 8 dagen nadat het betwiste feit zich heeft 
voorgedaan. 
Over niet-bepaalde gevallen in dit reglement beslist het College van Burgemeester en Schepenen, op 

advies van de  uitleendienst. 
 

Artikel 19   
GOEDKEURING UITLEENREGLEMENT 
Door het ontlenen van materialen aanvaardt de ontlener alle bepalingen van dit Uitleenreglement. 
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77.Uitleenmodaliteiten van de geluidsmeters gemeente Gingelom78 

 
 

Artikel 1: 

Toepassingsgebied. 

De geluidsmeters worden enkel uitgeleend voor evenementen die plaats vinden binnen de 

gemeentegrenzen. Een geluidsmeter wordt prioritair uitgeleend aan erkende jeugdverenigingen. 

Hiernaast kunnen erkende socio-culturele verenigingen en huurders van het Cultuurhuis Den Dries 

de geluidsmeter ontlenen. 

 
Artikel 2: 

Samenstelling uitleenpakket geluidsmeter.. 

Het uitleenpakket geluidsbegrenzer 10 Eazy RT bevat: 

 
- Beschermkoffer waar volgende materialen vast ingebouwd zijn: 

- Laptop (mini notbook windows) 

- Microkabel (lengte 2m) 

- Stroomkabel 

- Micro + schroefklem + etui 

- Snelstartersgids (handleiding: gebruik, installatie, aansluiting en bediening) 

- Conformiteitverklaring 

- Videokabel (lengte 50m) 

 
De huurder en gemeente ondertekenen aanvraagdocument. 

 
Artikel 3: 

De ontleentermijn 

 
1. Afhalen en terugbrengen. 

De geluidsmeter wordt ontleend per evenement of activiteit in het Cultuurhuis Den Dries als een 

geluidsniveau vanaf 85dB(A) geproduceerd. 

Ontleningen voor langere duur kunnen toegestaan worden indien ze in de aanvraag gemotiveerd 

worden. 

 

De geluidsmeter kan volgens de geldende gemeentelijke openingsuren ten vroegste 2 werkdagen 

voorafgaand aan het evenement afgehaald worden en ten laatste 2 werkdagen hierna worden 

teruggebracht. 

 
Wanneer er meerdere ontleningen zijn per weekend, worden afzonderlijke afspraken tussen 

de gemeente en de gebruiker(s) gemaakt. 

 
2. Overschrijding van de uitleentermijn 

Bij het niet tijdig terugbrengen van de geluidsmeter wordt de volledige waarborg ingehouden. 

 
Artikel 4: 

De uitleenmodaliteiten: 

 

 
78 Goedgekeurd door het schepencollege van Gingelom op 4 maart 2014. 
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1. Reservatie. 

Het reserveren van de geluidsmeter kan bij de cel Vrije Tijd (cultuurjeugd@gingelom.be) door middel van 
een aanvraagformulier of per mail. Deze mail bevat alle gegevens zoals gevraagd in het 

aanvraagformulier. 

 
De aanvraag gebeurt ten laatste 7 dagen voor het evenement. 

 
2. Rechthebbenden + voorrangsregeling 

1. Erkende jeugdverenigingen 

2. Erkende socio-culturele verengingen 

3. Gebruikers Cultuurhuis Den Dries 

 
Bij het behandelen van de aanvragen wordt de prioriteit verleend op basis van de voorrangregeling, 

gevolgd door de datum waarop de aanvraag werd ontvangen. 

 
3. Waarborg. 

De meters worden gratis ontleend (geen huurprijs). 

 
Per toestel dient een waarborg van 100 euro gestort op het rekeningnummer BE56 0910-0047-

1588 van het gemeentebestuur Gingelom met vermelding “Geluid+naam ontlener+datum 

activiteit”. 

 
Indien de betaling op de dag van de afhaling nog niet op deze rekening staat, dan moet er een kopie 

van het betalingsbewijs (bankbewijs) overhandigd worden aan de cel Vrije Tijd. 

Kan er geen betalingsbewijs worden voorgelegd, dan zal de geluidsmeter niet worden ontleend. 

 
Artikel 5: 

Aansprakelijkheid en verplichtingen van de ontlener: 

 
1. Beschadiging 

In geval van herstelbare schade zal de geluidsmeter hersteld worden door een hersteller aangeduid 

door de gemeente Gingelom, doch op kosten van de ontlener. 
In het geval van onherstelbare schade, verlies of diefstal zal de geluidsmeter op kosten van de 

ontlener vervangen worden. 

De ontlener mag in geen geval overgaan tot het zelf herstellen of laten herstellen van de eventuele 

schade. 

 
2. Vaststelling van de schade 

Bij het ontlenen en terugbrengen van de geluidsmeter controleert een personeelslid van de cel Vrije 

Tijd samen met de ontlener de geluidsmeter en zijn toebehoren. 

 
3. Verantwoordelijkheid 

Op het aanvraagformulier wordt de naam, adres,GSM en handtekening van de ontlener 

genoteerd. Deze laatste stelt zich persoonlijk borg voor de naleving van artikel 5, punten 1 

en 2. 

De ontlener is verantwoordelijk voor de ontleende geluidsmeter tijdens de volledige periode van 

ontlening. 

 
De ontlener verbindt zich ertoe de geluidsmeter in geen geval verder te ontlenen of te verhuren. 

De geluidsmeter mag enkel gebruikt worden op het grondgebied van de gemeente Gingelolm. 
De ontlener verbindt zich ertoe om alle schriftelijke en/of mondelinge verstrekte richtlijnen 
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aangaande de gebruiksaanwijzingen en behandeling strikt na te leven. 
4. Betaling van de schade 

 

De vergoeding van de kosten die voortvloeien uit artikel 5.1 is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst 
van de schuldvordering. 

 
5. Correct aansluiten 

De organisator is verantwoordelijk voor de installatie, correcte aansluiting en gebruik van 

de geluidsmeter. 

 
Artikel 6: 

Uitgesloten aansprakelijkheid 

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes, ongevallen of 

beschadiging van andere materialen, goederen en eigendommen die voortvloeien uit het gebruik van 

de geluidsmeter. 

 
Het gemeentebestuur kan niet aangesproken worden voor boetes die zouden voortvloeien uit het 

niet correct installeren en aansluiten van de geluidsmeter. 

 
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij haar verplichting tot 

ontlenen van de geluidsmeter, ondanks een geldige reservatie, niet kan nakomen ten gevolge van 

een wanprestatie van een derde (beschadiging van de geluidsmeter, niet tijdig terugbrengen, 

...). 

 
Artikel 7: 

Slotbepaling. 

Door het ontlenen van de geluidsmeter aanvaardt de ontlener de bepalingen van dit reglement en 

het in de aanhef vermelde uitleenreglement van 25 februari 2014 en waarborgt hij/zij de strikte 

naleving ervan. 

Ingeval van niet-naleving van dit reglement kan de ontlener tijdelijk of definitief van 

verdere ontlening uitgesloten worden. 

 
Artikel 8: 

Dit reglement vangt aan op 1 maart 2014. 
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78.Retributie- en uitleenreglement organisatie evenement en logistieke 
steun79  

 

  

Artikel 1 - het reglement  

Dit reglement regelt de modaliteiten voor het organiseren van evenementen, het 
uitlenen en de retributies van de uit te lenen materialen door de gemeente Gingelom.   

  

Een evenement is een voor publiek toegankelijke activiteit of gebeurtenis met al dan 

niet betalende bezoekers en of deelnemers en dit op gebied van feesten, kermis, 
sport, kunst, cultuur op de openbare weg en / of het openbaar domein, in openlucht, 

tent of in een zaal.   
  

Artikel 2 – aanvraag indienen  

Elke aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier “Aanvraag organisatie 

evenement en logistieke steun” bij voorkeur digitaal. Het digitaal formulier kan op de 

website van de gemeente Gingelom afgehaald worden - 

www.gingelom.be/evenement-logistiekesteun.   

De papieren versie kan verkregen worden op de dienst Wonen & Leven, St.-
Pieterstraat 1- 011 88 04 80  evenement@gingelom.be   

  

Artikel 3 - voorrangsregeling  

De toekenning van de uitleenaanvragen verloopt via de volgende voorrangsregeling:  
  

1) de datum van ontvangst   

2) het soort aanvrager: 1. Erkende verenigingen en organisatoren straatfeesten  

2. Adviesraden, Heemkundige Kring, Kunstkring en NSB  

3. Particulieren en niet-erkende verenigingen  

4. Openbare diensten of besturen van andere gemeenten   

  

Artikel 4 – aanvraagtermijnen  

§1. Aanvragen worden minstens 2 maanden en maximum 1 jaar voor de datum van 
de activiteit ingediend.      Aanvragen ontvangen na 15 december voor activiteiten, 
binnen het lopende werkjaar, worden niet       aanvaard.  

  

§2. Aanvragen ontvangen buiten de vermelde termijn worden maar aanvaard indien 
hulpdiensten en      vervoersmaatschappijen deze aanvragen nog tijdig kunnen 
adviseren én mits de aanvrager het tarief       spoedprocedure van 150 euro betaalt. 

Indien blijkt dat de benodigde adviezen niet tijdig kunnen worden       bekomen kan 

de aanvraag niet behandeld worden en wordt het tarief spoedprocedure 

terugbetaald.   

  

§3. Particulieren en niet-erkende verenigingen betalen de waarborg bij het afhalen 

van de materialen.       Alle andere soorten aanvragers vermeld in artikel 3 dienen 
geen waarborg te betalen.  

  

     Alle mogelijke andere kosten (huur, schade …) worden na de activiteiten aan de ontleners 

gefactureerd.   

 
79 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 november 2020.  
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Artikel 5 – goede huisvader  

De lener is volledig aansprakelijk en draagt zorg voor:  
- het volledig en in goede staat houden van de materialen en het kuisen voor het 

inleveren;  

- het correct vervoeren en opslaan van de materialen;  

- de juiste toepassing bij het gebruik conform de geldende verkeersreglementen of 
veiligheidsvoorschriften; - het gebruik van de nadaraanhangwagen enkel voor het 
transporteren van de nadars. Het is niet toegestaan    er een andere vracht mee te 
vervoeren.  

  

De lener tekent voor goede ontvangst van de materialen. Ingeval het geleende 
materiaal beschadigd, gestolen of verloren wordt, zullen de kosten van herstelling of 
aankoop ten laste van de lener gelegd worden. De lener mag in geen geval zelf 

herstellingen uitvoeren. De vaststelling van de schade gebeurt in gezamenlijk 
overleg.   

  

De lener mag het uitgeleende materiaal niet verder uitlenen of verhuren aan derden. 

Ingeval een dergelijk vergrijp wordt vastgesteld, krijgt de lener een boete van € 200 

opgelegd.   

  

Het geleende materiaal kan in geval van vastgesteld misbruik onmiddellijk worden 
teruggevorderd.  

  

Bij herhaalde inbreuken kan de betrokken ontlener worden uitgesloten.  
  

Artikel 6 – leveren en ophalen van nadars, signalisatiemateriaal en podium  

  

§1. Erkende verenigingen en organisatoren van straatfeesten (overeenkomstig 

reglement straatfeesten) worden voor hun activiteiten nadars, signalisatiemateriaal 
en podium gratis op één vooraf afgesproken plaats geleverd. De materialen worden 

niet op verschillende plaatsen uitgezet.   
Het ophalen gebeurt ook op een vooraf afgesproken plaats waar het materiaal 

verzameld en gestapeld is.  
  

§2. Niet-erkende verenigingen en particulieren, die niet over geschikt vervoer 

beschikken, worden nadars, signalisatiemateriaal en podium geleverd en opgehaald 
tegen dezelfde afspraken als bepaald in §1 en mits betalen van een vergoeding van 

50 euro.   

  

Alle andere materialen dienen door de aanvragers afgehaald te worden bij de 

Technische dienst op de Ambachtsweg 22.  

  

De afhaalmodaliteiten zijn bepaald in de bijlage bij dit besluit.  

  

Artikel 7 -  leveren en ophalen van andere materialen  

Alle andere materialen worden ten vroegste 2 werkdagen voor de activiteit door de 
lener afgehaald bij de technische dient of op het gemeentehuis.  

De lener krijgt de beschikking over de materialen voor de volledige duur 
van de activiteit.  Ten laatste de 2de werkdag na de activiteit wordt het 

geleende materiaal teruggebracht.   
  

Artikel 8 - aansprakelijkheid   
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Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of 
eventuele andere schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de 
ontleende materialen.  

  

Artikel 9 – Bij gemeentelijke activiteiten, spoedeisende gevallen of gevallen van 
overmacht kan het college het uitgeleende materiaal niet ter beschikking stellen of 

op ieder ogenblik terug opeisen.  

  

Artikel 10 – kopiekaart  

Erkende socio-culturele verenigingen ontvangen een jaarlijkse kopiewaarde van 1000 
zwart-wit-kopies (≠ blz).  

Het kopiesaldo wordt aan het onthaal van het gemeentehuis bijgehouden.  

Tot 200 kopies kunnen per keer in het gemeentehuis gemaakt worden. Voor grotere 
hoeveelheden dient men zich tot een kopiecentrum te wenden.   
  

Artikel 11: De volgende besluiten worden opgeheven:   
- Gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014:  retributie- en uitleenreglement voor 

toestellen en     materialen aan verenigingen en particulieren.  
- Gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014: reglement logistieke 
ondersteuning aan erkende verenigingen. - Collegebesluit van 4 maart 2014: 
uitleenmodaliteiten van de geluidsmeters gemeente Gingelom  
  

Bijlage bij het retributie- en uitleenreglement organisatie evenement en 

logistieke steun  
  

Afhaal- en inleverpunt materialen:   

Bij aanvaarding van de aanvraag worden met de aanvrager afspraken gemaakt 

omtrent het afhalen, leveren,  inleveren of ophalen van de materialen.   

  

Contactgegevens: 1) Technische dienst Ambachtsweg 22 011 68 02 57  
 2) Gemeentehuis  Sint-Pieterstraat 1  011 88 10 31   

  

Overzicht uitleenmaterialen die de verschillende categorieën kunnen ontlenen:  

- categorie a: Erkende verenigingen en organisatoren straatfeesten  

- categorie b: Erkende verenigingen met jeugdwerking  

- categorie c: Adviesraden, Heemkundige Kring, Kunstkring en NSB  

- categorie d: Particulieren, niet-erkende verenigingen  

- categorie e: Openbare diensten of besturen van andere gemeenten  - 
categorie f:  Gingelomse scholen en oudercomités   

  

 * Gratis uitleenmaterialen aan de categorieën a-b-c-d-e-f  

Materiaal  Waarborg (WB) cat. d  Kostprijs bij schade of verlies/stuk  

Nadaraanhangwagen  250  3500  

Nadar  150  60  

Signalisatietekens en –lampen  100  120  

Signalisatiebord–baken-steunvoet  100  25  

Rubberen steunvoet  100  15  

Tentoonstellingspanelen  100  50  

* Een maandelijks kostprijs van 5 euro per stuk wordt aangerekend voor alle materialen die na 
30 dagen niet ingeleverd zijn.    De nadarwagen en de tentoonstellingspanelen worden niet aan 
Categorie d uitgeleend.  



495  

  

  

Uitleen podium buiten de sporthal aan de categorieën a-b-c-d-e-f tegen vergoeding  

Materiaal  WB cat. d  huur cat a-b-c-e-f  huur cat d  Kostprijs bij schade of verlies  

Podium 12 panelen = 

30m²  
100  25  50  150 / paneel  

Podium 30 panelen = 

60m²  
200  50  100  150 / paneel  

Podiumpoten: 40cm of 

75cm  
0  gratis  gratis  20 / poot  

  

  

Uitleen elektriciteitskabels 220v-16 Ampère aan organisatoren evenementen  

Materiaal  WB cat. d  huur cat a-b-c-e-f  huur cat d  Kostprijs bij schade of verlies  

Elektriciteitskabels 220v-

16Amp  
200  gratis  50  20 / m  

  

  

 Uitleen standpijp niet bestemd voor drinkwater  

Materiaal  Waarborg  huur cat a-b-c-e-f  Kostprijs bij schade of verlies  

Standpijp niet vr. 

drinkwater  
200  gratis  500  

De standpijp wordt niet aan Categorie d uitgeleend.  
  
De standpijp van de gemeente is enkel te gebruiken voor niet drinkbaar water. De TD zal deze 
steeds installeren en wegnemen.   
Een standpijp voor drinkwater kan bij Watergroep geleend worden. De aanvraag gebeurt digitaal 
via de website  www.dewatergroep.be/standpijpen      
  

  

Uitleenmaterialen die categorie b-c-f gratis kunnen uitlenen  

Materiaal  Kostprijs bij schade of verlies per stuk  

Beamer  500  

Projectiescherm  300  

Geluidsmeter  2000  

Brandblusser  150  

Veiligheidskoffer of -rugzak   
(Samengesteld op maat met bv. fluohesjes, lichttoorts, 

kassa)  

200  

Spreekgestoelte “wit”  150  

Zitbankjes  250  

   

 Tafels en stoelen die categorie f gratis kan uitlenen  

Materiaal   Kostprijs bij schade of verlies per stuk  

Plastieken klapstoelen   50  
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Tafels   150  

Alle andere categorieën worden de tafels en de stoelen niet uitgeleend.  
  

 

Bemerkingen:  

  

De waarborg wordt terugbetaald bij de inlevering van het geleende materiaal op 

voorwaarde dat dit volledig en in onbeschadigde toestand wordt bevonden. Bij 
schade worden herstellingskosten, na opmaak van een bestek, van de waarborg 

afgehouden.  
  

Bij schade worden de herstellingskosten o.b.v. een op te maken 

herstellingsbestek bepaald.  Bij verlies of diefstal wordt de vermelde kostprijs 

in deze kolom aangerekend.  

  

Materialen die niet beschikbaar zijn, kunnen niet uitgeleend worden.   

  

Materialen die niet in dit besluit zijn opgenomen  worden niet uitgeleend.  
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79.Uitleenreglement gemeentelijk materiaal80 

 

Afdeling 1.  Algemene bepalingen  
Artikel 1 : Komen in aanmerking voor het gebruik van materiaal van de uitleendienst:  

  
1.1. Gemeente, OCMW en gemeentelijke kleuterschool   

  
1.2. Gemeentelijke adviesraden en comités, officiële instanties (brandweer, politie, civiele bescherming, 

leger), Rode Kruis – afdeling Nieuwerkerken,  buitenschoolse kinderopvang Het Bieke, charitatieve 

instellingen met zetel op grondgebied Nieuwerkerken (= een instelling die zich inzet voor een goed doel dat 

meestal een sociaal, medisch of cultureel karakter heeft), jeugdhuis Dwars, humanitaire organisaties.  

   
Steden en gemeenten in het kader van goed nabuurschap voor gebruik door hun gemeentelijke diensten (in 

de maanden juli en augustus kan dit maximum 5 werkdagen op voorhand worden aangevraagd).   

  
Ontleners 1.1 en 1.2 krijgen de materialen gratis ter beschikking.  

  
1.3. Verenigingen van groot Nieuwerkerken aangesloten bij een erkende gemeentelijke raad, alle 

nietgemeentelijke scholen uit Nieuwerkerken, niet plaatselijke charitatieve instellingen, woonzorgcentrum 

SintJozef, politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Nieuwerkerken (enkel voor publiek 

toegankelijke activiteiten).  

  
1.4. Buurtcomités voor maximum 2 activiteiten per jaar. Onder buurtcomités wordt verstaan iedere 

groepering van mensen uit eenzelfde straat of buurt, die zich als dusdanig kenbaar maken met het oog op het 

organiseren van een open feest voor de buurt.  

  
1.3 en 1.4 betalen de basishuurprijs voor het ontlenen van gemeentelijk materiaal  

  
1.5. Verenigingen van groot Nieuwerkerken, niet aangesloten bij een erkende gemeentelijke raad betalen de 

basishuurprijs  +50% extra.  

  
1.6. Privépersonen die oc De Brug huren: deze kunnen 12 extra podiumelementen huren tegen de basisprijs 

+ 20 % extra.  Indien voor de veiligheid van hun activiteit het gebruik van glazen wordt afgeraden kunnen 

zij tevens beroep doen op het gebruik van de herbruikbare drinkbekers. In beide gevallen dienen zij een 

aanvraag te doen.   

  
Gemeentelijke diensten, OCMW en de gemeentelijke kleuterschool hebben steeds voorrang op de 

beschikbare materialen en zijn niet gebonden aan de beperkingen die soms wel worden opgelegd aan andere 

huurders.  

  
Artikel 2  

  
Om te kunnen huren als nieuwe gebruiker moeten huurders zich online registreren via  

https://reservaties.nieuwerkerken.be en de instructies volgen op het scherm om een gebruikersnaam en  

wachtwoord aan te maken.  

Hiervoor worden steeds de persoonlijke gegevens gebruikt,  ook al is de  reservatie voor een vereniging of  

ander bestuur. De persoon in kwestie moet onder ‘mijn profiel’ deze vereniging of ander bestuur als 

bijkomende klant aanmaken..  

Enkel wanneer dit niet lukt of de huurder niet in de mogelijkheid is om online te reserveren,  kan er  

 
80 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 21 januari 2021.  
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telefonisch (011 48 03 66) of via mail (vrijetijd@nieuwerkerken.be) contact opgenomen worden met de 

dienst vrije tijd.  

 
Daarbij dienen steeds alle gegevens van zowel de persoon in kwestie als van de vereniging of het 
gemeente/stadsbestuur ter beschikking gehouden worden. Zonder deze gegevens kan er geen registratie en 
dus geen verhuring plaatsvinden.  
  
Aanvragen online kunnen tot 7 kalenderdagen vóór het plaatsvinden van de activiteit worden goedgekeurd 

door de medewerkers van de dienst vrije tijd. Na die periode kan de aanvraag slechts gebeuren na contact 

met de dienst vrije tijd  (minstens 1 werkdag vóór de activiteit van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren, 

NIET in het weekend) en wordt deze enkel goedgekeurd indien ze nog past binnen de planning van de 

technische dienst.   

Aanvragen die niet vallen binnen het reglement worden ter goedkeuring  voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen en dienen minstens 21  kalenderdagen vóór de activiteit toe te komen bij de 

dienst vrije tijd.  

Aanvragen kunnen niet meer dan één jaar voor het plaatsvinden van de activiteit worden ingediend.  

Aanvragers uit categorie 1.5 en 1.6 kunnen ten vroegste 9 maanden vóór de activiteit een aanvraag indienen.   

  
Artikel 3  

De aanvragen worden behandeld volgens volgorde van ontvangst (Bij gelijktijdige aanvraag geldt dat 

aanvragers 1.2 voorrang hebben op de aanvragers 1.3 (uitgezonderd buurgemeenten: onze verenigingen 

hebben voorrang op buurgemeenten), 1.3 op 1.4 en 1.4 op 1.5 .Indien verenigingen aangesloten bij een 

erkende gemeentelijke raad of comité gelijktijdig aanvragen , krijgt de vereniging die het langst 

onafgebroken bestaat voorrang. Met het in gebruik nemen van het materiaal verklaart de huurder automatisch 

akkoord te gaan met het op dat moment geldende reglement.  

  
Artikel 4  

Een annulering van materiaal moet 14 kalenderdagen vóór het plaatsvinden van de activiteit gebeuren . 

Gebeurt de annulering later, dan is de huurder 50% van de huurprijs verschuldigd aan de gemeente, tenzij 

hij overmacht kan bewijzen. Indien de annulering gebeurt na de gereserveerde datum wordt er 100% 

aangerekend.  

  
Huurders kunnen een optie plaatsen op materiaal. Deze optie wordt, indien niet bevestigd  automatisch 

verwijderd na 14 kalenderdagen  

  
Artikel 5  

De lijst met opsomming van het materiaal dat voor bruikleen ter beschikking wordt gesteld en met 

vermelding van de huurprijzen wordt achter dit reglement toegevoegd en maakt er integraal deel van uit.   

Deze lijst kan steeds worden aangevuld als het gemeentebestuur beslist om nieuwe aankopen te doen. Het 

college van burgemeester en schepenen brengt de aanpassing ter goedkeuring van de gemeenteraad. De 

adviesraden zien af van het uitbrengen van advies indien het een uitbreiding van reeds bestaande materialen 

betreft.  

  
Afdeling2. Het in bruikleen geven van materiaal  
  
Artikel 6  

Voor materiaal dat door de organisaties wordt afgehaald en/of teruggebracht worden de vestigingsplaats en 

de openingsuren van de uitleendienst vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. De 

ontlener kan het klein materiaal afhalen op de gemeentelijke loods tussen 13.30 uur en 15:00 uur en 

terugbrengen tussen 8.30 uur en 11.30 uur op de dag die hij/zij vermeld heeft bij de online reservatie. Het 

groot materiaal, afzonderlijk vermeld, wordt naar de plaats van de activiteit gebracht (tussen 8u en 12u) door 
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de bevoegde gemeentedienst (uitgezonderd voor buurgemeenten, deze moeten het materiaal zelf afhalen). 

De juiste tijdstippen van levering en afhaling worden bepaald bij de aanvraag.  Indien gelijktijdige huur van 

klein en groot materiaal, wordt het klein materiaal meegeleverd.  

  

Artikel 7  

Het in bruikleen geven van het materiaal wordt beperkt tot de afgesproken en opgegeven periode en plaats. 

Het gebruik van uitgeleend materiaal wordt enkel toegestaan op het grondgebied van de gemeente met 

uitzondering van het materiaal aangevraagd door andere gemeentebesturen en jeugdverenigingen op 

verplaatsing.  

  
Artikel 8  

Bij opstelling, gebruik en afbouw van materiaal van de uitleendienst op privédomein gelden er specifieke 

voorwaarden:  

1) De gemeentelijke toezichter komt na de aanvraag ter plaatste om te beoordelen of de plaatsing door 
de technische dienst praktisch gezien mogelijk is op basis van een lijst objectieve gegevens 
(doorgang breed/hoog genoeg, soort ondergrond,…) en om reeds aanwezige gebreken aan het 
privédomein vast te stellen in een plaatsbeschrijving. De plaatsbeschrijving wordt door de eigenaar 
van het privédomein ondertekend voor akkoord.  

2) De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toevallige schade aan omliggende 
gebouwen, opritten of tuinen die voortvloeit uit de correcte en op professionele wijze voltrokken 
levering, plaatsing of afbouw van het ontleende materiaal.   

  
Artikel 9  

De uitleningen geschieden uitsluitend aan de contactpersoon die geheel en alleen aansprakelijk is en zorg 

draagt voor:  

- Het in goede staat houden van het materiaal  

- Het door de vereniging of instantie op eigen kosten en op de juiste manier vervoeren, opslaan en 

gebruiken van het materiaal. Hiertoe zal de ontlener zich voldoende op de hoogte stellen van de 

gebruiksmodaliteiten van het materiaal.  

- Betalen van alle kosten voor herstelling of vervanging, die het gevolg zijn van beschadiging, verlies, 

of diefstal van dit materiaal, nalatigheid, onjuist gebruik, vervoer, opslag.   

De nodige herstellingen gebeuren op advies van het college van burgemeester en schepenen, in de eigen 

werkplaats of door een gespecialiseerde firma of bedrijf.  

Herstellingskosten die het gevolg zijn van slijtage, worden door de gemeente gedragen Het materiaal dient 

teruggebracht te worden in dezelfde verpakking waarin het is geleverd.   

  
Artikel 10  

Alle gevallen van betwisting worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen, eventueel 

na advies van de raad waarvan de verenging lid is.  

  
Artikel 11  

De uitleendienst neemt de nodige maatregelen opdat het geleende materiaal geen tekortkomingen zou 

vertonen. Tevens zal de lener de goede staat van de werking bij het afhalen van het materiaal nagaan.. De 

ontlener stelt de uitleendienst in kennis van eventuele tekortkomingen bij het gebruik van het ontleende 

materiaal, zelfs indien dit buiten de schuld van de ontlener gebeurt.   

  
Artikel 12  

Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten schriftelijk gericht worden aan 

het college van burgemeester en schepenen. Over de in dit reglement niet voorziene gevallen wordt in het 

college van burgemeester en schepenen beraadslaagd.  

  
Artikel 13  
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Het milieustraatje kan gratis ontleend worden voor het sorteren van afval. Het milieustraatje wordt niet ter 

beschikking gesteld van buurgemeenten of privépersonen.  

Voor volgende fracties wordt een rolcontainer van 240L met zak voorzien.  

- Glas  

- PMD  

- Papier en karton  

  

Afdeling 3. Huurprijs en boetes  
Huurprijs  

  
Artikel 14  

Na ontvangst van de factuur dient de huurprijs/boete/kostprijs voor verbruik  binnen de 30 kalenderdagen 

op de rekening van de gemeente te staan. De huurprijs/boete die wordt aangerekend is steeds de op het 

moment van de activiteit geldende huurprijs of boete  

  
Artikel 15  

De maximumfactuur voor alle verenigingen aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad of comité 

bedraagt € 1250 voor de gezamenlijke huurprijs van zowel buurthuis Ter Cose, oc De Brug én de 

uitleendienst per kalenderjaar. Hierin zijn de onkosten voor het werk van de technische dienst niet 

inbegrepen, deze worden steeds aangerekend, ongeacht of de maximumfactuur werd bereikt of niet.   

  
In de huurprijs van de kadertent van 10 op 15 meter en die van 5 op 10 meter zit er al een kostprijs verrekend 

voor het opzetten en afbouwen door de technische diens omdat dit niet door de huurder/gebruiker zelf mag 

gebeuren.   

  
Verenigingen met een maximumfactuur moeten niet het volledige bedrag voor het huren van de kadertenten 

betalen maar wel een kostprijs voor het op- en afbouwen.  

Voor de grote kadertent van 10 op 15 meter (of 10 x 10 meter) zal 100 euro aangerekend worden, voor de 

kadertent van 5 op 10 meter 75 euro.   

  
Ook na het bereiken van de maximumfactuur dienen alle reservaties tijdig te worden doorgegeven en wordt 

bij niet tijdige annulering de kostprijs of een gedeelte ervan aangerekend.   

  
Artikel 16  

Boetes  

  
De ontlener verbindt zich ertoe de geleende materialen in geen geval uit te lenen of te verhuren aan derden 

of te gebruiken voor privédoeleinden. De verantwoordelijke die de aanvraag deed voor de vereniging zal een 

boete worden aangerekend die gelijk is aan de huurprijs x 3. De persoon in kwestie zal ook niet meer 

aanvaard worden als aanvrager voor de vereniging in wiens naam hij/zij optrad.  

  
Indien officiële instanties, steden of gemeenten het ontleende materiaal ter beschikking stellen aan derden in 

plaats van te gebruiken voor eigen gemeentelijke diensten of activiteiten, zullen toekomstige aanvragen 

geweigerd worden.   

  
Indien bij het ontlenen van het milieustraatje de fracties niet correct gesorteerd worden, wordt een boete van 

100 euro aangerekend+ de kostprijs die door Limburg.net wordt aangerekend. De fout gesorteerde zakken 

moeten door de gemeente Nieuwerkerken  immers worden afgevoerd als grofvuil.  

  
Ophalen van groot materiaal door vervoer gemeente en opgegeven datum volgens aanvraag  

- Geen persoon te beschikking voor laden materiaal: € 25 boete  

- Niemand op de afspraak, gesloten deur: verplicht om een nieuwe afspraak te maken en een boete van  
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€ 65  

- Na dit voorval treedt artikel 12 in werking  

  
Afdeling 5: bijzondere bepalingen bij het ontlenen van de wc-wagen (5m x 2,40m) ,de kadertent van 10 op 

15 meter of 10 op 10 meter, de kadertent van 5 op 10 meter en de lage tent van 5 op 10 meter.  

  
Artikel 17  

Bovenstaande wc-wagen en kadertenten worden niet ter beschikking gesteld van andere steden en 

gemeenten.  

 

Artikel 18  

De kadertenten mogen NIET gebruikt worden voor het bereiden van warme maaltijden.   

Kadertenten die geplaatst worden op harde ondergrond worden door de technische dienst verankerd met 

betonblokken. Kadertenten worden steeds geleverd met een schuimbrandblusser die tijdens de activiteit 

aanwezig moet zijn in de tent. De huurder mag niets veranderen aan de opstelling van de tent zoals geplaatst 

door de technische dienst (er mogen bv. geen stabiliteitselementen veranderd of verwijderd worden). De 

huurder dient zich te houden aan de veiligheidsinstructiekaart die meegeleverd wordt.  

  
In de huurprijs van de kadertenten zit meteen ook het opstellen door de technische dienst. Verenigingen met 

de maximumfactuur betalen een aparte prijs enkel voor het op- en afbouwen (75 euro voor de kadertent van 

5 op 10 meter, 100 euro voor de kadertent van 10 op 15 meter of van 10 op 10 meter).  

  
Artikel 19  

Indien de huurder de lage tent van 5 op 10 meter huurt en deze zelf wenst te plaatsen moet hij/zij met het 

volgende rekening houden:  

  
• Indien geplaatst op harde ondergrond moet de tent verankerd worden met betonblokken. De huurder 

heeft volgende keuze:  

  
1. Ofwel plaatst de technische dienst de betonblokken en zorgt de huurder ervoor dat de tent zo 

geplaatst wordt dat deze op de juiste manier met spanband en ratelgesp bevestigd kunnen 

worden aan de tent  

2. Ofwel stelt de technische dienst een transpalet ter beschikking aan de huurder om de 

betonblokken zelf in de juiste positie te plaatsen. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor 

dit transpalet en zorgt ervoor dat dit in een droge, afgesloten ruimte wordt bewaard tot na het 

ophalen door de technische dienst. De huurder geeft bij de aanvraag aan of hij/zij gebruik wil 

maken van het transpalet.   

• Indien geplaatst op zachte ondergrond moet de huurder de tent verankeren met de nodige piketten.  De 

lage tent van 5 op 10  meter wordt ook steeds geleverd met een schuimbrandblusser die tijdens de 

activiteit in de tent aanwezig moet zijn.   

  
Artikel 20  

Een vereniging die de maximumfactuur bereikt heeft mag maximum nog 1 x extra gebruik maken van 1 

kadertent tegen de prijs voor opbouw en afbouw. Daarna zal de volledige huurprijs van de kadertent in 

kwestie aangerekend worden.   

  
Wanneer aan de technische dienst gevraagd wordt om een kadertent te plaatsen en deze wordt uiteindelijk 
niet gebruikt, dan wordt de volledige huurprijs hiervan toch aangerekend, ook als de maximumfactuur nog 
niet werd bereikt.  

  
Afdeling 6. Slotbepalingen  

  
Artikel 21  



502  

De betrokken organisatie moet bij aanvraag en afhalen rekening houden met de openingsuren van het sociaal 

huis en de uitleendienst.   

  

MATERIAAL ZELF AF TE HALEN   

    

verlengkabels:                                                                          
op haspel moeten steeds volledig worden afgerold voor gebruik  

  
AAN 

TAL  
HUUR  HOEV  HUURPRIJS  

Verlengsnoer CEE 400V/63A 5G 10mm2 van 40 meter  2  € 3,00/st.        

Verlengsnoer op rol 3G 2,5mm2 van 50 meter         1  € 2,00/st.        

Verlengsnoer op rol 3G, 2,5mm2 van 25 meter  3  € 1,00/st.        

Verlengsnoer CEE 400V/32A 5G 4mm2 van 15 meter  1  € 3,00/st.        

Verlengsnoer CEE 400V/16A 5G 4mm2van 10 meter  1  € 3,00/st.        

Verloopsnoer 3G 2,5mm2 32A (blauw) naar 20A (normaal) Enkel 

te gebruiken in de marktkast !   
4  € 1,00/st      

          

Vlaggen:      Belgische  1  € 1,00        

                   Vlaamse Leeuw  1  € 1,00        

                    Europese  1  € 1,00        

                    Nieuwerkerken  1  € 1,00        

          

Grijze doeken:              

 koffer met 6 stuks 3 m x 1.2 m  2  
€  
5,00/kof.        

koffer met 4 stuks 2 m x 1.2 m en 2 stuks van 3m x 1,2m  1  
€  
5,00/kof.        

          

Werfkast   2  €  4,00/st.        

(is een verdeelkast die rechtstreeks gevoed wordt via de 

kabelmaatschappij (Infrax). De aanvrager dient zelf contact te 

nemen met Infrax en alle onkosten voor aansluiting en verbruik 

zijn ten laste van de aanvrager)              

Aansluitingen 1 x 63 A, 2 x 32 A, 4 x 220 V &  

16A 220 V blauw  

          

Verdeelkast  

            (paddestoel, gevoed door een bestaande voedingsbron vb 

marktkast, stroomgenerator enz.):  

LAGE paddestoel ( hierop kan eventueel nog een ander verdeelkast 

op aangesloten worden)  
1  € 2,00        

Aansluitingen: 1 x 63A, 3 x 32 A & 6 x 220V  
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HOGE paddestoel (kan gevoed worden door minder sterke 

voedingsbronnen vb 16 & 32A)  

1  € 2,00        Aansluitingen:  

1 x32A, 3 x16A & 6x 220 V  

               
Camouflagenet  1  € 2,00        

          
Beamer met scherm (af te halen na afspraak dienst vrije tijd) 

(sociaal huis of bij toezichters in de sporthal)  
1  € 20,00        

          
Standpijp afzonderlijk  

   € 8,00        
Waterverbruik te betalen (kostprijs variabel)  

          

1 2 3 podium  1  € 5,00        

          
Milieustraatje  2  gratis        

          
Herbruikbare bekers  1500  gratis        

          

MATERIAAL GELEVERD DOOR TECHNISCHE DIENST  

Geluidsinstallatie:  AANTAL  HUUR  HOEV  HUUR  

1 luidspreker + 1 micro (+ kabel)  4  € 5,00        

1 Mengpaneel + 2 micro’s (+ kabels) + 2 luidsprekers  1  € 15,00        

1 Mengpaneel + 4 micro’s (+ kabels) + 4 luidsprekers  1  € 30,00        

          

Spots: 4 theaterspots met statief    2  € 5/set        

          

 VOUWTENTEN     

          

Vouwtent 3 x 3 meter zonder zijwanden (met beschermhoes voor 

frame)   
  
Zijwanden bij vouwtent (en draagtas voor zijwanden)  
  
  
Vouwtent geleverd met  haringen en spanbanden voor zachte 

ondergrond of gietijzeren voetgewichten voor harde ondergrond.  

 9  
  
  

9  

€  
15,00/per 
tent  
€ 10,00 

per set      

          

Vouwtent 8 x 4 meter met zijwanden (met beschermhoes voor 

frame en draagtas voor zijwanden + haringen en spanbanden voor 

zachte ondergrond of gietijzeren voetgewichten voor harde 

ondergrond  

2  
€ 70 per 

tent  
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LAGE TENT   
          

Tent: 5 x 10 meter   + verlichting + schuimbrandbluser + 

betonblokken voor verankering op vaste ondergrond  1  € 30,00        

Indien geplaatst/gedemonteerd door gemeentepersoneel  1  € 50,00        

Transpalet voor het verplaatsen van betonblokken   1  gratis      

  

           
  
  

  

KADERTENTE N  

Kadertent 5 x 10 meter + verlichting + schuimbrandblusser + 

betonblokken voor verankering op vaste ondergrond  

1  

€ 124,00  
  

  
  
  

  
€ 75  

      
Voorwaarden:  

Kan niet gehuurd worden door andere steden en gemeenten Mag 

niet worden gebruikt voor het bereiden van warme gerechten  
Bij maximumfactuur enkel de plaatsingskosten  

  

Kadertent 10 x 15 meter (3 delen) + schuimbrandblusser  
+ verankering met betonblokken op vaste ondergrond ( Kan niet 
gehuurd worden door andere steden en gemeenten en mag niet 
gebruikt worden voor het bereiden van warme maaltijden.  
Indien maximumfactuur enkel de plaatsingskosten  

1  
€ 372,00  
  
€ 100  

      

Tent 10 x 10 meter (2 delen) ) + schuimbrandblusser + verankering 

met betonblokken op vaste ondergrond ( Kan niet gehuurd worden 
door andere steden en gemeenten en mag niet gebruikt worden voor 

het bereiden van warme maaltijden.  
  
Indien maximumfactuur enkel de plaatsingskosten  

1  

€ 248,00  
  
  
  

  
€ 100  

      

          

PODIUMELEMENTEN  

Podiumelementen van 3 x 4 m  3  € 3el.        

Indien geplaatst door gemeentepersoneel                           
€ 5/el. extra  

      

Indien gedemonteerd door gemeentepersoneel     
€ 5 /el. 

extra        

Podiumelementen van 2 x 1m:              

18 elementen 2 x 1m met in hoogte verstelbare poten tussen 50cm 
en 1m voor gebruik in gebouw (kerk, zaal, sporthal):  

18  € 3,00/el.        
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elementen 2 x 1m met in de hoogte verstelbare poten tussen 40 en 

60 cm  voor gebruik in tent of open lucht.  12   € 3,00 /el        

Er zijn in totaal 30 elementen.              

          

Tentoonstellingspanelen (35) + voeten en haken  35  € 1,00        

Geplaatst door gemeentepersoneel (0-10)     € 5 extra        

Gedemonteerd door gemeentepersoneel   (0-10)     € 5 extra        

          

Nadarafsluiting  per stuk 2,5 meter (totaal 650 meter), per 50 

geleverd op wagen en moeten daarop teruggeplaatst worden 

door de lener  250  Gratis        

Indien door gemeentepersoneel op wagen geplaatst     € 25/kar        

          
Receptietafels   

14  
€  

2,00/tafel        
7 tafels op één kar - tafels zuiver maken na gebruik.  

         
Plooitafels   

220 x 70 cm - tafels zuiver maken na gebruik.  19  
€  

2,00/tafel        

          

WC-WAGE N   

WC-wagen + standpijp WIT: niet voor andere steden en gemeenten  

55m x 2,40, trekboom 1,80m) met 2 aluminium trappen  
(rekening houden met ruimte voor trappen), 3  
damestoiletten, 1 herentoilet, 3 urinoirs, waterverbruik te betalen 
(kostprijs variabel)  
  

TOTAALPRIJS:  

1  

   

   

€ 50,00  
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80.Reglement financiële waarborg als last bij omgevingsvergunning81 

 

 
 

Artikel 1 

Het reglement is van toepassing voor alle gevallen waarbij het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning voor het kappen van hoogstammige bomen of het wijzigen van vegetatie 

verplicht is en hierin voorwaarden worden verbonden tot het heraanplanten van hoogstammige 
bomen. Ook indien de verplichte vergunning niet werd aangevraagd is onderhavig reglement van 

toepassing. 
 
Artikel 2 

De heraanplanting dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de plannen en opgelegde voorwaarden 
in de omgevingsvergunning. 

 
 

Artikel 3 

Voor het verzekeren van de uitvoering van de opgelegde heraanplanting die het voorwerp uitmaken 
van een omgevingsvergunning dient de bouwheer een financiële waarborg te stellen. 

De waarborg, 50 euro per boom met een minimum van 500 euro, wordt bepaald door het aantal aan 
te planten hoogstammige bomen. 
Voor vergunningsverplichte kappingen van hoogstammige bomen die uitgevoerd werden zonder 

voorafgaande afgeleverde omgevingsvergunning, wordt het bedrag van de waarborg verdubbeld. 
De waarborg zal dan 100 euro per boom bedragen met een minimum van 1.000 euro. 

 
 
Artikel 4 

Aan de omgevingsvergunning worden de volgende lasten gekoppeld: 
 

• Het bedrag van de waarborg 

• Uitleg over de manier waarop de borgsom gesteld wordt en wanneer ze vrijgegeven wordt. 
 

Artikel 5 

Het bedrag van de waarborgsom wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen 
in de omgevingsvergunning en de waarborg dient voor de aanvang van de werken/kapping gesteld te 

zijn. Wanneer aan deze voorwaarde niet voldaan is, mogen de werken niet aanvangen. 
 
Artikel 6 

Na uitvoering van de heraanplanting dient de bouwheer de stad Sint-Truiden, meer bepaald de dienst 
omgeving, schriftelijk in kennis te stellen van de aanplanting. 

 
De vrijgave van de waarbogsom gebeurt in zijn geheel, op basis van de vraag van de bouwheer en 

het bezorgen van fotomateriaal dat aantoont dat alle opgelegde aanplantingen als leefbaar kunnen 
worden beschouwd. Het  college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing uiterlijk 3 
maanden na de aanvraag tot vrijgave. 

 
Een vervroegde terugbetaling van de waarborg is niet mogelijk. 

 
 
Artikel 7 

 
81 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 28 januari 2019. 
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De waarborg die 3 jaar na afgifte van de omgevingsvergunning nog niet is vrijgegeven wordt 
beschouwd als verworven voor de stad. 
 

Indien een last niet is uitgevoerd binnen de daartoe gestelde termijn en niet of onvoldoende gedekt is 
door een financiële waarborg kan de stad Sint-Truiden, als schuldeiser van de last, per beveiligde 

zending een beslissing tot toepassing van de bestuursdwang betekenen aan de schuldenaar van de 
last. De beslissing vermeldt dat de toepassing van de bestuursdwang op kosten en last van de 

schuldenaar van de last plaatsvindt. In de beslissing wordt een termijn gesteld waarbinnen de 
schuldenaar van de last  de tenuitvoerlegging kan voorkomen door de last alsnog uit te voeren. Indien 
niet tot tijdige uitvoering wordt overgegaan, kan de schuldeiser van de last ambtshalve de uitvoering 

van de  lasten voorzien. De schuldenaar van de last is verplicht alle uitvoeringskosten te vergoeden, 
op voorlegging van de staat, opgesteld door de schuldeiser van de last. 

 
 
Artikel 8 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen van het bestuurlijk toezicht (artikels 326 tot en met 
334) van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijziging.   
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81.Gemeentelijk reglement: financiële waarborg als last bij 
stedenbouwkundige vergunning82 
 

 
Artikel 1: Om een zekere garantie in te bouwen dat groenbuffers en groenvoorzieningen daadwerkelijk 
worden aangeplant, zal aan het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning of 
verkavelingsvergunning een last worden verbonden door middel van het storten van een financiële 
waarborg. 
 
Artikel 2: §1. Het reglement is van toepassing voor alle aanvragen tot het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning voor volgende werken: 
 

• Nieuwe bedrijfsgebouwen of constructies waarbij vanuit landschappelijk oogpunt een 
groenbuffer dient aangelegd te worden; 

 

• Het kappen en rooien van bestaande hoogstambomen en/of hagen waarbij een heraanplanting 
van groenvoorzieningen wordt opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning. 

 
§2. Het reglement is van toepassing voor alle aanvragen tot het verkrijgen van een 
verkavelingsvergunning als hierin voorwaarden zijn verbonden tot het aanleggen van groen. 
 
Artikel 3: De aanplanting van het groenscherm dient uitgevoerd te worden met standplaatsgeschikte, 
streekeigen soorten overeenkomstig de plannen en opgelegde voorwaarden in de stedenbouwkundige 
vergunning of de verkavelingsvergunning. 
 
Artikel 4: Bij een stedenbouwkundige aanvraag voor nieuwe bedrijfsgebouwen of constructies moeten 
de traditionele bouwplannen aangevuld worden met een ‘beplantingsplan’ rekening houdend met de 
aard van het bedrijf (minstens in 4 exemplaren). Het beplantingsplan moet minstens op schaal 1/500 
opgemaakt worden en bevat minimaal volgende gegevens: de inplanting van de gebouwen, 
infrastructuur en het groenscherm, de juiste afmetingen (grondoppervlakte) en de ligging t.o.v. de 
gebouwen, een plantenlijst met de juiste lokatie van de planten, de volledige wetenschappelijke naam 
van de planten, het juiste aantal planten per soort per m², het type beplanting (hoogstam, heesters, 
bosgoed,…), de plantmaat, de plantafstand (of het aantal rijen) 
In geval van ontoereikende beplantingsplannen wordt de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
als onvolledig beschouwd. 
Voor land- en tuinbouwbedrijven bestaat de mogelijkheid een gratis beplantingsplan (=omgevingsplan) 
te laten opmaken door de provincie Limburg (4de directie – Sectie Landbouw/Platteland). 
 
Artikel 5: Ingeval nog geen of slechts een gedeeltelijk groenscherm opgericht is rond de reeds 
bestaande bedrijfsgebouwen of constructies moet er eveneens een beplantingsplan voor de bestaande 
én nieuwe inrichting opgemaakt worden. 
 
Artikel 6: Voor bouwaanvragen die zich situeren binnen de grenzen van een goedgekeurd 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg, een inrichtingsplan of een 
verkavelingsplan gelden de stedenbouwkundige voorschriften van de respectievelijke 
bestemmingsplannen. 
De bepalingen van deze reglementering gelden eveneens wanneer deze niet in tegenstelling zijn met 
voornoemde stedenbouwkundige voorschriften. 
 
Artikel 7: Voor het verzekeren van de uitvoering van het aanleggen van groenschermen of 
beplantingen, die het voorwerp uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning, stelt de bouwheer 
een financiële waarborg. 

 
82 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 23 maart 2010. 
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Het bedrag van de waarborg wordt bepaald door : 
- het aantal lopende meter haag (10 Euro per strekkende meter) 
 
- het aantal aan te planten hoogstambomen (50 Euro per hoogstam) 
 
- het aantal m² groenbuffer (5 Euro per m²) 
 

De waarborg bedraagt minimaal 500 Euro. 
 
Artikel 8: In de bouwvergunning wordt de volgende informatie opgenomen: 

- het bedrag van de waarborg 
 
- uitleg van de manier waarop de borgsom gesteld wordt en wanneer ze vrijgegeven wordt 
 

De waarborg maakt deel uit van de bijzondere voorwaarden van iedere stedenbouwkundige 
vergunning waarvoor deze verordening van toepassing is. Zolang niet voldaan is aan deze 
voorwaarden kan niet gestart worden met de uitvoering van de werken. 
 
Artikel 9: De waarborg dient gestort te worden op rekening van de gemeente Gingelom op 
rekeningnummer 091-0004715-88 met vermelding van het dossiernummer van de stedenbouwkundige 
vergunning en dit vóór aanvang van de werken. Wanneer aan deze voorwaarde niet voldaan is, mogen 
de werken niet aanvangen. 
 
Artikel 10: Na uitvoering van de groenwerken dient de bouwheer de gemeente Gingelom, Cel Wonen 
en Leven, in kennis te stellen van de aanplantingen. 
De vrijgave van de waarborgsom gebeurt in zijn geheel, na vaststelling dat tenminste 80% van de 
aanplantingen als leefbaar worden beschouwd. De vaststelling zal gebeuren door de Cel Wonen en 
Leven van de gemeente Gingelom. De gemeente neemt een beslissing uiterlijk 3 maanden na de 
aanvraag tot vrijgave 
Een vervroegde terugbetaling van de waarborg is niet mogelijk. 
Bij vrijgave van de waarborg kunnen geen interesten worden gevorderd. 
 
Artikel 11: De waarborg die 4 jaar na afgifte van de stedenbouwkundige vergunning nog niet 
vrijgegeven is, wordt als verworven beschouwd voor de gemeente. 
Het niet aanplanten binnen deze termijn van 4 jaren ontlast de bouwheer niet van de voorwaarde 
opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning. Het niet naleven van deze voorwaarde tot 
groenaanleg maakt dat bouwwerken niet conform zijn uitgevoerd met de stedenbouwkundige 
vergunning en bijgevolg kunnen alsnog de voorziene handhavingsmaatregelen zoals opgenomen in 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden toegepast. 
 
Artikel 12: De gemeente engageert zich om de verworven waarborgen te herinvesteren in groenaanleg 
en aanleg van hoogstamboomgaarden. 
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82.Gemeentelijk reglement inzake de belasting op de standplaatsen op de 
openbare markten en het openbaar domein83 

 

 

Artikel 1 

Het belastingreglement van 1 januari 2015 inzake de belasting op standplaatsen op de openbare 
markt, antiek- en rommelmarkt, wordt opgeheven. 

Artikel 2 

Er wordt voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2026 ten voordele van de  stad een belasting 
gevestigd op de standplaatsen ten behoeve van de organisatie van ambulante activiteiten op de 

openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten, zoals bepaald in het 
gemeentelijk reglement ambulante handel d.d. 18 maart 2019. 

Artikel 3 

De belasting is verschuldigd door de (rechts)persoon, aan wie de standplaats is toegekend. 

Artikel 4 

De standplaatsrechten voor de openbare markt worden als volgt vastgesteld:  

OPENBARE MARKTEN   

Abonnementen 2,50 euro per strekkende meter, die wordt 
gebruikt voor de verkoop 

Losse deelnemers 2,50 euro per strekkende meter, die wordt 

gebruikt voor de verkoop, met een min. van 10 
euro 

Demonstreerders 2,50 euro per strekkende meter, die wordt 
gebruikt voor de verkoop 

AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET 

OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE 

OPENBARE MARKTEN 

  

Abonnementen en losse deelnemers 3 euro per m² per dag 

Het aantal strekkende meters zal berekend worden op de meest uitspringende gedeelten van de 
kraam, hetzij boven aan de kop, hetzij aan de voet. 

De standplaatsrechten zijn niet verschuldigd wanneer de Haspengouw Markt wegens de augustus- en 

carnavalkermis of een ander evenement/manifestatie tijdelijk verplaatst wordt naar een andere 
locatie. 

De standplaatsrechten zijn evenmin verschuldigd voor de occasionele verkopen met niet-

commercieel karakter. 

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om een korting op de standplaatsrechten toe te staan 
aan de het college van burgemeester en schepenen bij redenen van werkzaamheden aan openbare 
of privé-gebouwen en werkzaamheden van openbaar nut. 

 
83 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 18 maart 2019. 
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Artikel 5 

a. De standplaatsrechten van de abonnementen op de openbare markten worden jaarlijks berekend 
en geëist ten laatste op 31 januari, volgend op het jaar, waarop deze betrekking hebben.            

Bij deze abonnementen wordt de rechten gevoegd voor een aansluiting op het elektrisch net voor 
een jaarbedrag van 100 euro en voor aansluiting voor een kraam met drijfkrachtaansluiting op 200 
euro. 

Standhouders per abonnement die slechts 6 keer per jaar afwezig waren, uitgezonderd afwezigheid 

vanwege de verplaatste markten door de augustus- en carnavalkermis of een ander 
evenement/manifestatie, wordt een korting ad 30% toegestaan op de standplaatsrechten. 

Het abonnement dient betaald te zijn uiterlijk op de datum, vermeld op het aanslagbiljet. Indien de 

belasting niet binnen de vervaldatum betaald is, vervalt de korting. 

b. Het standplaatsrecht voor de losse deelnemers, is eisbaar door de marktleider op het ogenblik dat 
de standplaatsen worden ingenomen. 

Hierbij worden de rechten gevoegd voor een aansluiting op het elektrisch net van 5 euro en voor 

aansluiting van een kraam met drijfkrachtaansluiting van 10 euro. 

Artikel 6 

De wederzijdse verplichtingen worden slechts opgeschort ingeval van ‘opschorting van het 

abonnement’ door de standhouder, conform het gemeentelijk reglement ambulante handel. 

Artikel 7 

De beambten van de Lokale politie Sint-Truiden – Nieuwerkerken – Gingelom en de door het college 
van burgemeester en schepenen aangestelden zijn bevoegd om een controle of onderzoek in te 

stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het belastingreglement. 

De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 8 

Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en wordt ze 

een kohierbelasting. 

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, 
gebeurt zoals bepaald in het decreet van 30 mei 2008 op de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

Artikel 9 

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 

schepenen ten laatste op 31 januari van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. 

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel beheerder die onverwijld 
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de 
belastingschuldigen. 

Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de 
uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het 
adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, 

evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te 
worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
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Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de 
belasting is verschuldigd. 

Artikel 10 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of 
een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 

verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag 

of vanaf de datum van de contante inning. 

Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt de 
naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het voorwerp van 

het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. 

De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele 
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting 
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van 

burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen 
na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige 

en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 

De ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd. 
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83.Belasting op standplaatsen van frituur- en handelskramen op het 
openbaar domein84 
 

 

Artikel 1 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de 

standplaatsen van frituur- en handelskramen op het openbaar domein.  
De kramen hebben tot doel allerhande koopwaar aan te bieden op het openbaar domein. 
De kramen maken geen deel uit van een bestendige handelszaak of woning met een 

kadastraal inkomen. De kermiskramen worden uitgesloten uit het reglement. 
 

Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de personen aan wie de vereiste machtiging gegeven 

werd. De machtigingsaanvraag dient gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen. De belasting is verschuldigd zolang het ophouden van het gebruik aan het 
gemeentebestuur niet bekend wordt, behalve indien er in de machtiging een termijn 

bepaald wordt. 
 

Artikel 3 
Het intrekken van de machtiging bij politiemaatregelen wegens een fout van de 
betrokkene of het afzien van deze laatste van het genot van de gegeven machtiging, 

brengt voor de belastingplichtige geen enkel recht mee op terugbetaling van de reeds 
gestorte sommen. 

 
Artikel 4 
De belasting is verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken op enig 

onherroepelijk recht op concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein, 
maar integendeel de plicht heeft bij het eerste verzoek van de gemeentelijke overheid het 

toegestaan gebruik op te heffen, of te beperken en zonder daar aanspraak te kunnen 
maken op enige vergoeding.  
De betaling van de belasting brengt voor de gemeente geen speciale toezichtstaak mee. 

Het gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van de 
machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid. 

 
Artikel 5 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 6,00 dagvergoeding per 

standplaats. De som die per kwartaal moet betaald worden, wordt berekend aan de hand 
van de machtiging die vermeldt op welke dagen de belastingplichtige effectief van het 

openbaar domein zal gebruik maken. 
 
Artikel 6 

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van 
burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het 

dienstjaar. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de 
invordering belaste ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de 
aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.  

Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier.  
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement. 

 

 
84 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 
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Artikel 7 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het 
aanslagbiljet. 

 
Artikel 8 

De belastingplichtige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd, gedagtekend en 
ondertekend zijn. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd 
worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal 

daarvoor aanwijst.  
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 

drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet.  
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor 

aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de verzending of 
de indiening van het bezwaarschrift.  

De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals 
dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar 
waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 

 
Artikel 9 

Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal 
Bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van 

het reglement. 
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84.Belastingreglement op de afgifte van de administratieve stukken85 
 

 
Artikel 1 

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 wordt opgeheven vanaf de 
inwerkingtreding van dit besluit. 

Artikel 2 

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt ten behoeve van de 
gemeente een belasting gevestigd op het verstrekken door het gemeentebestuur van 

allerlei administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of 
rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd. 

Artikel 3 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als 
volgt: Burgerzaken 

1. Identiteitskaarten 

     Heraanvraag Pin/Puk-code: 5 euro 

     Elektronische identiteitskaarten: 

• de eerste elektronische identiteitskaart voor Belgen (eID) en voor elke 

vernieuwing: 3,70 euro vermeerderd met de kostprijs van de identiteitskaart; 

• het eerste elektronische verblijfsdocument voor vreemde onderdanen (eVD) 

binnen Europa en voor elke vernieuwing: 4,70 euro vermeerderd met de kostprijs 

van het verblijfsdocument; 

• het eerste elektronische verblijfsdocument voor vreemde onderdanen (eVD) 

buiten Europa en voor elke vernieuwing: 4,20 euro vermeerderd met de kostprijs 

van het verblijfsdocument; 

• de eerste elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-

ID) en voor elke vernieuwing: -0,60 euro vermeerderd met de kostprijs van de 

identiteitskaart. 

 Spoedprocedure identiteitskaarten: 

• dringende aanvraag eID en eVD met afhaling in Sint-Truiden: 5,40 euro 

vermeerderd met de kostprijs van de eID/eVD; 

• dringende aanvraag KidsID met afhaling in Sint-Truiden: 5,10 euro vermeerderd 

met de kostprijs van de identiteitskaart; 

• super dringende aanvraag eiD met afhaling in Brussel: 3,90 euro vermeerderd 

met de kostprijs van de identiteitskaart; 

• super dringende aanvraag kidsID met afhaling in Brussel: 3,60 euro vermeerderd 

met de kostprijs van de identiteitskaart. 

 Identiteitsstukken voor de kinderen onder twaalf jaar: 

• overhandiging van een eerste identiteitsstuk: gratis; 

 
85 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 21 december 2020. 
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• per vernieuwing van een identiteitsstuk: 1 euro 

2. Paspoorten: 

• elk nieuw paspoort Belgen: 19 euro vermeerderd met de kostprijs van het 

paspoort; 

• elk nieuw paspoort niet-Belgen: 23 euro vermeerderd met de kostprijs van het 

paspoort; 

• elk nieuw paspoort voor Belgische kinderen jonger dan 18 jaar: 9 euro 

vermeerderd met de kostprijs van het paspoort; 

• elk nieuw paspoort voor niet-Belgische kinderen jonger dan 18 jaar: 3 euro 

vermeerderd met de kostprijs van het paspoort 

 Spoedprocedure paspoorten: 

• elk nieuw paspoort Belgen: 20 euro vermeerderd met de kostprijs van het 

paspoort; 

• elk nieuw paspoort niet-Belgen: 30 euro vermeerderd met de kostprijs van het 

paspoort; 

• elk nieuw paspoort voor Belgische kinderen jonger dan 18 jaar: 10 euro 

vermeerderd met de kostprijs van het paspoort; 

• elk nieuw paspoort voor niet-Belgische kinderen jonger dan 18 jaar: 10 euro 

vermeerderd met de kostprijs van het paspoort 

Superspoedprocedure paspoorten: 

• elk nieuw paspoort Belgen: 50 euro vermeerderd met de kostprijs van het 

paspoort; 

• elk nieuw paspoort niet-Belgen: 60 euro vermeerderd met de kostprijs van het 

paspoort; 

• elk nieuw paspoort Belgische kinderen jonger dan 18 jaar: 50 euro vermeerderd 

met de kostprijs van het paspoort; 

• elk nieuw paspoort niet-Belgische kinderen jonger dan 18 jaar: 50 euro 

vermeerderd met de kostprijs van het paspoort. 

3. Rijbewijzen: 

• rijbewijs in kaartvorm: 5 euro vermeerderd met de kostprijs van het rijbewijs; 

• internationaal rijbewijs: 9 euro vermeerderd met de kostprijs van het rijbewijs 

4. Attest van immatriculatie:  eerste verblijfskaarten en voor elke vernieuwing: 12 euro 

5. Huwelijksboekje: 9,20 euro vermeerderd met de kostprijs van het huwelijksboekje 

6. Opstellen van de verklaring tot eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning 

via gerechtsdeurwaardersexploot: 

Voor de kennisgeving door de deurwaarder aan diegene met wie de wettelijke 
samenwoning was afgesloten: een provisie van 200 euro. Het restant van deze provisie, 

na afrekening door de deurwaarder, wordt teruggestort aan de aanvrager van de 
beëindiging. 
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7. Stamboomonderzoek, uitgevoerd door een personeelslid van de stad:  per begonnen 

uur met een minimum van 1 uur: 31,00 euro vermeerderd met 0,25 euro per akte.  

8. Kiezerslijsten, ongeacht de drager: 125 euro per exemplaar. 

9. Voornaamswijziging: 

• gewone procedure: 490 euro;  procedure transgenders: 49 euro. 

Artikel 4 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld: 

PRINTEN/KOPIËREN: 

 1.Exemplaar van het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan Sint-Truiden: 

• gekopieerde en ingebonden versie in kleur: 35 euro 

• gekopieerde en ingebonden versie in zwart/wit: 12,50 euro 

• gekopieerde versie op cd-rom: 6 euro 

2. Maken van fotokopie: 

(Van toepassing voor alle stedelijke diensten voor het afleveren van fotokopies en/of 

prints in het kader van dienstverlening aan burgers, bedrijven, verenigingen; voor privé-

doeleinden) 

• A4 - zwart/wit - recto: 0,10 euro 

• A4 - zwart/wit - recto/verso: 0,20 euro 

• A4 - kleur - recto: 0,25 euro 

• A4 - kleur - recto/verso: 0,50 euro 

• A3 - zwart/wit - recto: 0,20 euro 

• A3 - zwart/wit - recto/verso: 0,40 euro 

• A3 - kleur - recto: 0,50 euro 

• A3 - kleur - recto/verso: 1 euro 

• in het kader van openbaarheid van bestuur of inzagerecht door raadsleden: gratis 

Artikel 5 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld: 

OMGEVING: 

A.    Belasting per dossiertype: 

1. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen: 

o gewone procedure (met openbaar onderzoek): 70 euro;o 

vereenvoudigde procedure (zonder onderzoek): 35 euro. 

2. Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen 

of activiteiten: 

o gewone procedure (met openbaar onderzoek): 70 euro; o 

vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek): 35 euro; 
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o vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar 

naar een permanente omgevingsvergunning (art. 390 

omgevingsvergunningsdecreet): 70 euro; 

o verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden: 70 euroo melding van 

de overdracht van de omgevingsvergunning voor een ingedeelde 

inrichting of activiteit: 

- volledige overdracht: gratis 

- gedeeltelijke overdracht: 70 euro 

o bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van 

twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art. 83 

§1, lid 3             omgevingsvergunningsdecreet): 70 euro; 

- vergunningsaanvraag springstoffen (K.B. 23.09.1958): 105 euro; 

- vergunningsaanvraag ioniserende stralingen (K.B. 20.07.2001): 105 euro. 

3. Omgevingsvergunningsaanvraag gewone of vereenvoudigde vergunningsprocedure 

waarin beide disciplines aan bod komen: 

o gewone procedure (met openbaar onderzoek): 105 euro; o 

vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek): 75 euro. 

4. Aanvraag met betrekking tot het verleggen of afschaffen van gemeentewegen: 105 

euro. 

5. Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 

o met wegenis: 105 euro; o zonder wegenis: 70 euro; 

o verzoek tot bijstand van een bestaande omgevingsvergunning m.b.t. 

verkavelen: 70 euro; o afstand van de omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden(art. 104 omgevingsvergunningsdecreet): te 

melden via aangetekend schrijven aan het schepencollege van 

burgemeester en schepenen. 

6. Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine 

landschapselementen of voor het wijziging van vegetatie: 70 euro. 

7. Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten: 

o gewone procedure voor projecten waarbij 1 of meerdere van 

onderstaande elementen zich voordoen: 70 euro 

▪ met een netto handelsoppervlakte > 20.000ml; 

▪ die een milieueffectenrapport omvatten; ▪ die een veiligheidsrapport 

omvatten; 

▪ die een passende beoordeling omvatten. o vereenvoudigde procedure: 35 

euro 

▪ voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van kleiner dan 

20.000 m² 
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▪ voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van kleiner dan 

20.000 m² in combinatie met een vergunning voor milieu en/of 

stedenbouwkundige handelingen die op basis van art. 11, 13 en 14 van het 

BVR van 27/11/2015 tot uitvoering van het omgevingsdecreet eveneens 

onder de vereenvoudigde procedure vallen. 

8. Aanvragen attesten: 

o aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 VCRO): 35 euro; 

o aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO): 140 

euro. 

9. Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel: 

o gewone procedure (behandeling 30 dagen): 70 euro; o spoedprocedure 

(behandeling binnen de 5 werkdagen): 140 euro; 

 Vanaf 2 kavels wordt er per kavel een meerprijs aangerekend: 
o gewone procedure: 20 euro; o spoedprocedure: 40 euro. 

 Er kunnen max. 4 naburige kavels in één aanvraag. Vanaf 5 kavels worden er twee 

aanvragen aangevraagd.  
10. Officieel bordje dat de horecazaken verplicht moeten aanbrengen met het maximum 

aantal toegelaten bezoekers: 50,00 euro per exemplaar B.    Belasting per 

procedurestap: 

o voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 

omgevingsbesluit): 35 euro; o affiche voor het aanplakken van een 

bericht van bekendmaking in het kader van (o.a. art. 20 en 59 

omgevingsvergunningsbesluit): 

▪ een openbaar onderzoek: 3 euro 

▪ een genomen beslissing: 3 euro o een informatievergadering (art. 25 

omgevingsvergunningsbesluit): 105 euro; o een projectvergadering (art. 8 

omgevingsvergunningsdecreet): 105 euro; 

o het wijzigen van het voorwerp van de aanvraag (art. 30 of 45 

omgevingsvergunningsdecreet): volledig doorgerekend aan aanvrager; 

o het publiceren van bericht in dag- of weekbladen (o.a. art. 22 en 61 

omgevingsvergunningsbesluit): volledig doorgerekend aan aanvrager; 

o het aangetekend verzenden in kader van een beslissing: 8,50 

euro/geadresseerde; o voor het in kennis brengen van kadastrale 

eigenaars en omwonenden (o.a. art. 23 en 62 

omgevingsvergunningsbesluit): 8,50 euro/geadresseerde. 

Artikel 6 

De belasting wordt ingevorderd bij het uitreiken van het document of de aanvraag van 
een bouwvergunning, verkavelingsvergunning of stedenbouwkundig attest. Het bewijs 
van betaling wordt vastgesteld d.m.v. kasticket, met vermelding van het geïnde bedrag, 

dat op het document of aanvraag wordt aangebracht. De personen die onderworpen zijn 
aan de belasting zijn eveneens verplicht er het bedrag van in bewaring te geven op het 

ogenblik van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan uitgereikt worden. 
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Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen verstrekt. 

Artikel 7 

Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd, worden de 

verzendingskosten aan de belasting toegevoegd. Die kosten dienen bij de aanvraag te 
worden betaald. Zij zijn eveneens verschuldigd en vooruit betaalbaar wanneer artikel 6 

van toepassing is. 

Artikel 8 

Worden van de belasting vrijgesteld: 

• De stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de 

administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden 

uitgereikt; 

• De stukken die uitgereikt worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid 

wordt door ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd; 

• De machtigingen aangaande godsdienstige of politieke manifestaties; 

• De machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp 

uitmaken van een belasting of retributie ten voordele van de gemeente; 

• De stukken die uitgereikt worden aan de gerechtelijke of administratieve 

overheden, alsook aan instellingen van openbaar nut; 

• De mededeling van inlichtingen door de politie aan verzekeringsmaatschappijen 

omtrent het gevolg dat gegeven werd in verband met verkeersongevallen op de 

openbare weg; 

• De uittreksels uit het strafregister afgegeven door de gemeentebesturen om 

gevoegd te worden bij een aanvraag van een door de regering ingestelde eervolle 

onderscheiding; 

• Geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de 

NMBS, de Lijn en de openbare autobusdiensten; 

• Afgifte van de nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij 

gemeenteraadsverkiezingen; 

• De al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerden, 

laatstejaarsstudenten, leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs en 

werkzoekende personen van wie het enig inkomen het bestaansminimum is, die 

bescheiden nodig hebben wanneer ze voor een betrekking solliciteren. De 

belanghebbenden moeten zelf het bewijs leveren dat ze voor de vrijstelling in 

aanmerking komen en dat  

de bescheiden waarvoor ze belastingvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig 

zijn; 

• De kiezerslijsten: maximum twee per politieke partij; 

• De identiteitskaarten voor mindervaliden, die niet in staat zijn hun handtekening 

te plaatsen wanneer zij hun identiteitskaart met vermelding "onbekwaam" willen 

vervangen door een kaart (zelfde model) met de vermelding "vrijgesteld"; 

• De stilzwijgende weigering van omgevingsvergunning en/of stedenbouwkundig 

attest. 

Artikel 9 

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, 

een KB of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve 

van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die aan 

de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen 
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krachtens artikel 13 van de wet van 04 juli 1956 en de KB 's van 20 december 1972 

en 12 november 1976. 

Artikel 10 

Wanneer de contante inning of betaling via de bankkaart niet kan worden uitgevoerd, 
wordt de belasting in gekohierd en wordt ze een kohierbelasting. 

Artikel 11 

De kohierbelasting moet betaald zijn binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden 

de regels toegepast betreffende de nalatigheidintresten inzake de rijksbelastingen op de 
inkomsten. 

Artikel 12 

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van 

burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het 
dienstjaar. 

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel beheerder die 

onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt 
zonder kosten voor de belastingplichtigen. 

Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de 

verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan 
worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die 
bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de 

belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte 

samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting is 
verschuldigd. 

Artikel 13 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een 

belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 

op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 

rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de 

contante inning. 

Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en 

vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige 
alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. 

De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële vergissingen, 

zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het 

dienstjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het 

college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt 

binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 

ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, 

zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 
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De ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd. 

Artikel 14 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd. 

Artikel 15 

Het college van burgemeester en schepenen verwijst het belastingsreglement voor de 
afgifte van administratieve stukken door naar de gemeenteraad. 
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85.Belasting op de afgifte van administratieve stukken inzake 
bevolking86 
 

Artikel 1 

De raad beslist dat met ingang van 1 januari 2022, en voor een termijn die eindigt op 
31 december 2024, een belasting wordt gevestigd op het afleveren door het 

gemeentebestuur van allerlei administratieve stukken. 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk 
wordt afgeleverd. 

 
Artikel 2 

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het gemeenteraadsbesluit van 10 december 2020 
betreffende de belasting op de afgifte van administratieve stukken opgeheven. 

 
Artikel 3 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 

1. Elektronische identiteitskaarten en EU(+)-kaarten: 
 • Gewone procedure: € 5,30 

 • Spoedprocedure: € 15,00 
 • Extra bij vervallen kaart: € 15,00 
 • Aanvragen van nieuwe pin- en pukcodes: € 5,00 

2. Vreemdelingenkaarten: 
 • Gewone procedure: €4,80 

 • Spoedprocedure: € 15,00 
 • Extra bij vervallen kaart: € 15,00 
 • Aanvragen van nieuwe pin- en pukcodes: € 5,00 

3. Kids-ID:  
 • Gewone procedure: € 1,30 

 • Spoedprocedure: € 15,00 
 • Aanvragen van nieuwe pin- en pukcodes: € 5,00 
4. Paspoorten:  

 • Gewone procedure: € 9,00 
 • Spoedprocedure: € 15,00 

5. Rijbewijzen:  
 • Rijbewijzen in kaartmodel: € 5,00 
 • Internationale rijbewijzen: € 4,00 

6. Documenten niet-Belgen  
 • Attesten van immatriculatie: € 5,00 

 • Kartonnen identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan twaalf jaar: € 2,00 
 • Afgifte van arbeidskaarten model C: € 5,00 
7. Nationaliteit / naturalisatie  

 • Opstarten nieuw dossier: € 50,00 
 • Opstarten nieuw dossier na negatief advies: € 50,00 

8. Wettelijke samenwoonst  
 • Boekje wettelijke samenwoonst: € 6,00 
9. Huwelijken 

 • Huwelijksboekjes : € 35,00 
 • Huwelijksplechtigheid op weekdagen: gratis 

 • Huwelijksplechtigheid op weekdagen vanaf 18 uur: € 50,00 

 
86 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 16 december 2021. 
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 • Huwelijksplechtigheid op zaterdag: € 100,00 
10. Voornaamswijziging 
 • Gewone procedure: € 250,00 

 • Procedure transgenders: € 25,00 
11. Allerlei 

 • Kopies A4: € 0,10 
 • Kopies A3: € 0,20 

 
Artikel 4 
De betaling van de ingevorderde belasting dient contant te gebeuren of eventueel via 

bancontact vooraleer het document wordt afgeleverd of op het ogenblik van de 
aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan worden afgeleverd. Er wordt 

kosteloos een ontvangstbewijs van de betaalde som afgeleverd. 
 
Artikel 5 

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een 
koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten 

behoeve van de gemeente onderworpen zijn. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen 
belaste gemeenten ambtshalve toekomen krachtens artikel 13 van de wet van 4 juli 

1956 en het K.B. dd. 20 december 1972 en 12 november 1976. 
 

Artikel 6 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd 
en wordt ze een kohierbelasting. 

Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels 
toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de 

inkomsten. 
 
Artikel 7 

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het 
jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering 
belaste financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de 
aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldigen. 

Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het kohier ook de 
verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan 

worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die 
bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 

uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
 

Artikel 8 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een 

belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op 

straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet 

of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het 
college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van 
burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien 

kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds 
naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en 
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anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals 
dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar 

waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
 

Artikel 9 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur. 
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86.Retributiereglement op het afleveren van administratieve stukken 
dienst Burgerzaken en Informatie87 
 

 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2020 wordt een retributie gevestigd op het afleveren van allerlei 
administratieve stukken van de dienst Burgerzaken en Informatie. 
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 
 

Document Tarief 

Afleveren identiteitskaarten:  

- elektronische identiteitskaart (eiK) kp + € 4 (1) 

- elektronische identiteitskaart (eiK) na verlies kp + € 8 (1) 

- KIDS-ID kp + € 2 (1) 

Vernieuwen van de pin-code € 5 

Afleveren identiteits- en verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:  

- afleveren van identiteitskaart of verblijfsdocument kp + € 4 (1) 

Openen van dossier vreemdeling € 12,50 

Afleveren van een reispas kp + € 10 (2) 

Afleveren rijbewijzen  

- Voorlopig kp + € 5 (3) 

- Definitief kp + € 5 (3) 

- Internationaal rijbewijs kp + € 5 (3) 

  

Huwelijksvoltrekking (incl. huwelijksboekje) € 25 

  

Vergunning tot voornaamswijziging € 50 

  

Afleveren van slachtvergunning € 5 

  

Afleveren fotokopies  

- A4 formaat (zwart) € 0,05 

- A3 formaat (zwart) € 0,10 

- A4 formaat (kleur) € 0,20 

- A3 formaat (kleur) € 0,40 

 
(1) Kostprijs van de FOD Binnenlandse Zaken + gemeenteretributie 
(2) Kostprijs van de FOD Buitenlandse Zaken + gemeenteretributie 
(3) Kostprijs van de FOD Mobiliteit en Vervoer + gemeenteretributie 
 
Artikel 3 
De retributie is verschuldigd bij het afleveren van het document. De retributie is contant betaalbaar 
tegen afgifte van een ontvangstbewijs.  
De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens verplicht er het bedrag van in 
bewaring te geven op het ogenblik van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan 
afgeleverd worden. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen 
afgeleverd. 

 
87 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 
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Artikel 4 
Worden van retributie vrijgesteld: 

1. de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve 
overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd; 

2. de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door 
ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd; 

3. de machtigingen aangaande godsdienstige of politieke manifestaties; 

4. de machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van 
een belasting of retributie ten voordele van de gemeente; 

5. de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden, 
alsook aan instellingen van openbaar nut; 

6. de mededeling van inlichtingen door de politie aan verzekeringsmaatschappijen omtrent 
het gevolg dat gegeven werd in verband met de verkeersongevallen op de openbare weg; 

7. de uittreksels uit het strafregister afgegeven door de gemeentebesturen om gevoegd te 
worden bij een aanvraag van een door de regering ingestelde eervolle onderscheiding; 

8. geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de 
NMBS, de NMVB en de openbare autobusdiensten; 

9. afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen; 

10. voor afgifte van documenten die nodig zijn bij een sollicitatie en aangevraagd worden door 
de volgende personen: de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas 
afgestudeerden, laatstejaars studenten, leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs 
en werkzoekende personen van wie het enig inkomen het bestaansminimum is. De 
belanghebbende dienen zelf het bewijs te leveren dat ze voor de vrijstelling in aanmerking 
komen en dat de documenten waarvoor ze de belastingsvrijstelling vragen, bij het 
solliciteren nodig zijn; 

11. voor het afleveren van de vergunning tot voornaamswijziging: indien de aanvraag de 
naamswijziging door transgenders betreft en personen van vreemde nationaliteit die een 
verzoek tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen 
voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging. 

 
Artikel 5 
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk 
besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente 
onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen 
belaste gemeenten ambtshalve toekomen krachtens artikel 13 van de wet van 04.07.1956 en het K.B. 
dd. 20.12.1972 en 12.11.1976. 
 
Artikel 6 
De retributie moet betaald worden bij contante inning of binnen de 30 dagen na de toezending van de 
betalingsuitnodiging. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning 
geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen. 
 
Artikel 7 
Een afschrift voor uitvoering wordt aan de financieel directeur overgemaakt. 
 
Artikel 8 
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur 
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement. 
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87.Retributie op het afleveren van omgevingsvergunningen en 
administratieve stukken dienst Wonen & Leven88 
 

 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2020 wordt een retributie gevestigd op het afleveren van allerlei 
administratieve stukken van de dienst Wonen & Leven en op de meldingen en aanvragen bedoeld in 
het Omgevingsvergunningsdecreet. 
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het administratieve stuk 
wordt afgeleverd. 
Voor de omgevingsvergunningen is de retributie verschuldigd door degene die de aanvraag of melding 
heeft ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 
 

 Tarief 

 Gemeente 
is 
vergunning
-
verlenende 
overheid 

Vlaamse 
overheid of 
provincie is 
vergunning-
verlenende 
overheid 

Melding stedenbouwkundige handelingen 15,00 - 

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen 

 

- Vereenvoudigde procedure 25,00 - 

- Gewone procedure 80,00 55,00 

 

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden 

 

- Zonder wegenaanleg – vereenvoudigde procedure 84,00 - 

- Zonder wegenaanleg – gewone procedure 140,00 55,00 

- Met wegenaanleg – vereenvoudigde procedure 168,00 - 

- Met wegenaanleg – gewone procedure 224,00 55,00 

Verzoek tot bijstelling omgevingsvergunning voor verkavelen 
van gronden 

 

- Vereenvoudigde procedure 84,00 - 

- Gewone procedure 140,00 55,00 

 

Melding ingedeelde inrichting of activiteit 15,00 - 

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor een ingedeelde 
inrichting of activiteit (en de verandering) 

 

- Klasse 1 - 560,00 

- Klasse 2 – vereenvoudigde procedure 25,00 - 

- Klasse 2 – gewone procedure 80,00 55,00 

Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de 
milieuvoorwaarden 

80,00 55,00 

Melding van overdracht van een ingedeelde inrichting of 15,00 - 

 
88 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 
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activiteit 

Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning 
verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning 

80,00 55,00 

 

Voor een ingedeelde inrichting of activiteit  én 
stedenbouwkundige handelingen (bedrag afhankelijk van 
klasse ingedeelde inrichtingen) 

 

- Klasse 1 - 560,00 

- Klasse 2 – vereenvoudigde procedure 50,00 - 

- Klasse 2 – gewone procedure 105,00 55,00 

- Klasse 3 – vereenvoudigde procedure 36,50 - 

- Klasse 3 – gewone procedure 91,50 55,00 

 

Aanvraag voor het houden van een projectvergadering 25,00 

 

Afleveren vergunning voor het organiseren van een 
wielerwedstrijd 

15,00 

 

Afleveren duplicaten van alle vergunningen 30,00 

 

Afleveren planologisch attest 140,00 

Afleveren stedenbouwkundig attest 25,00 

 

Afleveren inlichtingen onroerend goed (per onroerend geheel) 75,00 

 

Afleveren brandvergunning 12,50 

 

Afleveren conformiteitsattest 62,50 

 
Artikel 3 
Worden van de retributie vrijgesteld: 

1. de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve 
overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd; 

2. de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door ieder 
overtuigend bewijsstuk gestaafd; 

3. de machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een 
belasting of retributie ten voordele van de gemeente; 

4. de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden, alsook 
aan instellingen van openbaar nut; 

5. de omgevingsvergunningsaanvragen m.b.t.: 
o inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen; 
o inrichtingen bedoeld in artikel 1, 8° van het Vlarem (tijdelijke inrichtingen klasse 3); 
o inrichtingen van openbaar nut. 

 
Artikel 4 
De retributie moet betaald worden bij contante inning of binnen de 30 dagen na toezending van de 
betalingsuitnodiging. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning 
geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen. 
 
Artikel 5 
Een afschrift voor uitvoering wordt aan de financieel directeur overgemaakt. 
 
Artikel 6 
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur 
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente. 
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement.  
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88.Belastingen afgifte administratieve stukken afdeling ruimtelijke 
ontwikkeling89 

 

Artikel 1 
De raad beslist met ingang van 1 januari 2021 het gemeenteraadsbesluit van 14 

december 2017 op te heffen en te vervangen door huidig belastingsreglement.  

Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en 

bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant. 

Artikel 3 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 

  

Gemeente is 

vergunning- 

verlenende 

overheid 

Vlaamse overheid of 

provincie is  

vergunningverlenende  

overheid 

Melding stedenbouwkundige handelingen € 25 -            

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen 

   

-          Vereenvoudigde procedure € 25 -            

-          Gewone procedure € 50 € 25 

   

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor  

het verkavelen van gronden 

   

-          Zonder wegenaanleg – 

vereenvoudigde procedure 

€ 50, verhoogd 

met  

€ 25 per lot 

-            

-          Zonder wegenaanleg – gewone 

procedure 

€ 50, verhoogd 

met  

€ 25 per lot 

€ 50 

-          Met wegenaanleg – 

vereenvoudigde procedure 

€ 50, verhoogd 

met  

€ 25 per lot 

-            

-          Met wegenaanleg – gewone 

procedure 

€ 50, verhoogd 

met  

€ 25 per lot 

€ 50,00 

 
89 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 10 december 2020. 
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Verzoek tot bijstelling 

omgevingsvergunning voor verkavelen 

van gronden 

   

-          Vereenvoudigde procedure € 25 per lot -            

-          Gewone procedure € 25 per lot € 50,00 

   

Melding ingedeelde inrichting of activiteit € 25 -            

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor 

een ingedeelde inrichting of activiteit  (en 

de verandering) 

   

-          Klasse 1 -            € 100 

-          Klasse 2 – vereenvoudigde 

procedure 

€ 25 -            

-          Klasse 2 – gewone procedure € 50 € 30 

Verzoek tot bijstelling of vraag tot 

afwijking van de milieuvoorwaarden 

€ 50 € 30 

Melding van overdracht van een 

ingedeelde inrichting of activiteit 

€ 25 - 

Mededeling met vraag tot omzetting van 

een milieuvergunning verleend voor 20 

jaar naar een permanente vergunning 

€ 50 € 30 

   

Voor een ingedeelde inrichting of 

activiteit én stedenbouwkundige 

handelingen (bedrag afhankelijk van 

klasse ingedeelde inrichting) 

   

-          Klasse 1 -            € 100 

-          Klasse 2 – vereenvoudigde 

procedure 

€ 50 -            

-          Klasse 2 – gewone procedure € 100 € 50 

-          Klasse 3 – vereenvoudigde 

procedure 

€ 25 -            

-          Klasse 3 – gewone procedure € 50 € 50 

   

Aanvraag voor het houden van een 

projectvergadering 

€ 25 -            

aanvraag van een stedenbouwkundig 

attest (art. 5.3.1  

VCRO) 

€ 25   
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aanvraag van een planologisch attest (art. 

4.4.24 e.v.  

VCRO) 

€ 250 

vermeerderd 

met de 

totaalprijs van 

de 

publicatiekosten 

van het 

gemeentelijk  

RUP in het 

Belgisch  

Staatsblad en 3 

dagbladen 

  

  

vergunningsaanvraag springstoffen (K.B. 

23.09.1958) 

€ 25   

vergunningsaanvraag ioniserende 

stralingen (K.B.  

20.07.2001) 

€ 25   

natuurvergunning € 75   

natuurmelding € 15   

• Kosten voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 

omgevingsbesluit): € 75. 

• De kosten in geval een openbaar onderzoek zijn bijkomend en ten laste van de 

aanvrager. De kosten zijn gelijk aan het aantal brieven vermenigvuldigd met de 

reële kostprijs van een beveiligde zending op dat moment. 

• De kosten in geval van een adviesaanvraag zijn bijkomend en ten laste van de 

aanvrager. De kosten zijn gelijk aan het aantal brieven vermenigvuldigd met de 

reële kostprijs van een beveiligde zending op dat moment. 

Voor de schriftelijke antwoorden op vragen om stedenbouwkundige inlichtingen 

betreffende onroerende goederen: 

De stedenbouwkundige inlichtingen (per perceel) : € 75 

- uittreksel plannenregister  

- uittreksel vergunningenregister  

- uitgebreide info  

Artikel 4 
De betaling van de ingevorderde belasting dient via overschrijving te gebeuren 
vooraleer het document wordt afgeleverd of op het ogenblik van de aanvraag, indien 

het document niet onmiddellijk kan worden afgeleverd. Er wordt kosteloos een 

ontvangstbewijs van de betaalde som afgeleverd. 

Artikel 5 
Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd, worden de 
verzendingskosten aan de belasting toegevoegd. Die kosten dienen bij de aanvraag te 

worden betaald. Zij zijn eveneens verschuldigd en vooruit betaalbaar wanneer artikel 7 
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van toepassing is. 

Artikel 6 
Worden van de belasting vrijgesteld : 

1. De stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de 

administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden 

afgeleverd. 

2. Dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam (stilzwijgende 

weigering, art. 32, § 4 en 46, § 2 omgevingsvergunningsdecreet). 

3. Procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus 

(art. 13 omgevingsvergunningsdecreet). 

4. De stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid 

wordt door ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd. 

5. De machtigingen aangaande godsdienstige of politieke manifestaties. 

6. De machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp 

uitmaken van een belasting of retributie ten voordele van de gemeente. 

7. De stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve 

overheden, alsook aan instellingen van openbaar nut. 

De al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerden, 
laatstejaarsstudenten, leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs en 
werkzoekende personen van wie het enig inkomen het bestaansminimum is, die 

bescheiden nodig hebben wanneer ze voor een betrekking solliciteren. Wel is het zo dat 
de belanghebbenden zelf het bewijs dienen te leveren dat ze voor de vrijstelling in 

aanmerking komen en dat de bescheiden waarvoor ze de belastingvrijstelling vragen, 

bij het solliciteren nodig zijn. 

Artikel 7 
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, 
een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht 

ten behoeve van de gemeente onderworpen is. 

Artikel 8 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd 
en wordt ze een kohierbelasting. 

Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels 
toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de 

inkomsten. 

Artikel 9 
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het 

jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering 

belaste ontvanger/financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de 
aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldigen. 
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het kohier ook de 

verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan 
worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die 

bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de 
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belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het onderhavig 

reglement. 

Artikel 10 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een 
belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op 
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet 
of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het 
college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van 

burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien 
kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds 

naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en 
anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals 

dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar 

waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 

Artikel 11 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Artikel 12 
Met ingang van dit reglement wordt het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2017 

houdende belasting omgevingsvergunning opgeheven. 

Artikel 13 
Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 287 van 

het decreet lokaal bestuur.  
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89.Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op stedelijk 
openbaar domein90 
 

 

Artikel 1 

Algemeen 

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 

gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 

aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 

domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 

langs gemeentewegen. 

 Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals 

kabel-, verdeel-, aansluit-,  

e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het 

transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 

- radiodistributie en kabeltelevisie,-    de transmissie van enigerlei data,      ongeacht of 

een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden, 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens 

aanzien als nutsvoorzieningen. 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 

onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de 
stad/gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de 

stad/gemeente. 

 Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2021 voor een termijn 
eindigend op 31 december 2022.  

Artikel 2 

Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende 

meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in 

rijwegen 2,17 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in 

aardewegen 0,98 euro.  

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke 

 
90 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 21 december 2020. 
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nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en). 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening 
gebracht. 

Artikel 3 

Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine 

onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, 

herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 

m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het 

grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.                                          

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 

distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 

euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.  

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal 
aansluitingspunten op het grondgebied van de stad/gemeente. 

Artikel 4 Inning 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de 
facturen.  

Artikel 5 

Definitief karakter  

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet 

Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. 
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90.Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein91 
 

 
Artikel 1 
Algemeen 
 
De raad beslist dat er aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend wordt op 
de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in 
uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen, 
in uitvoering en met toepassing van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-
, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten …) dienstig 
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof, 

 

- telecommunicatie, 
 

- radiodistributie en kabeltelevisie,  
 

- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties 
kan aangesloten worden,  

 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 
nutsvoorzieningen. 

 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn 
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
 
Artikel 2 
Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor 
werken in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro. Op deze basisbedragen 
wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.  
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.  
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
 
Artikel 3 
Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter 
compensatie van diverse heffingen en belastingen 
 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder 
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt 
op het grondgebied van de gemeente. Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-

 
91 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 21 november 2019. 
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periodieke tarieven, een indexatie toegepast. 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 4 
Inning 
 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 
 
Artikel 5 
Definitief kader 
 
Dit retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2022. 
Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig 
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur 
afgekondigd en bekendgemaakt. 
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91.Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein92 
 

 
Artikel 1 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing 
van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 
 

- alle instanties (zoals kabels, leidingen, buizen,…) inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig 
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof, 

 

- telecommunicatie, 
 

- radiodistributie en kabeltelevisie, 
 

- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties 
kan aangesloten worden, 

 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 
nutsvoorzieningen. 

 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het werken 
zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente. 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 
december 2022. 
 
Artikel 2 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor 
werken in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro.  
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast. 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
 
Artikel 3 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder 
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt 
op het grondgebied van de stad/gemeente.  
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.  
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de stad/gemeente. 
 

 
92 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 
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Artikel 4 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 
 
Artikel 5 
Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig 
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.  
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur 
afgekondigd en bekendgemaakt. 
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92.Politiereglement betreffende de openbare rust, veiligheid en gemak van 
doorgang – aanpassing inzake de controle van de verplichtingen om de 
huurprijs van een woongelegenheid te vermelden in de publiciteit93 

 
 

 

Artikel 1: 

In het politiereglement betreffende de openbare rust, veiligheid en gemak van doorgang, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op …….. wordt 

-in deel 4: Varia artikel 100bis toegevoegd, als volgt: 

“Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis en gelegen is op 

het grondgebied, houdt in dat in elke officiële of publieke mededeling ook het bedrag van de 
gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten wordt vermeld”. 

 
- in deel 5 artikel 105 vervangen door: 

“Inbreuken op de artikelen in deel 4 worden bestraft met politiestraffen, uitgezonderd de inbreuk op 

artikel 100bis. Hiervoor kan een gemeentelijke administratieve geldboete tussen 50,00 EUR en 

200,00 EUR opgelegd worden, overeenkomstig de procedure vervat in artikel 

119bis van de nieuwe gemeentewet, met uitzondering van §5” 

 
Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het provinciebestuur, de griffies van de rechtbank van 

eerste aanleg en de politierechtbank, de lokale politie en aan de gemeentebesturen van Sint-Truiden 

en Nieuwerkerken. 
 

 
  

 
93 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 26 juni 2007. 
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93.Politiereglement betreffende de openbare rust, veiligheid en gemak van 
doorgang – aanpassing: verbod verkoop alcoholische dranken in 
drankautomaten94 

 
 

 

Artikel 1: 

In het politiereglement betreffende de openbare rust,veiligheid en gemak van doorgang, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 november 2005, wordt een artikel 34 bis bijgevoegd: “ 

De verkoop van alcoholische dranken via drankautomaten, opgesteld op de openbare weg of in 

publiek toegankelijke plaatsen, en die niet onder permanente bewaking zijn, wordt verboden. 

Onder permanente bewaking wordt verstaan het permanent toezicht door een persoon” 

 
Artikel 2: 

Deze bepaling gaat in vanaf 1 juli 2007 

 
Artikel 3: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de hogere overheid 

 
Artikel 4: 

Alle eigenaars van drankautomaten, bedoeld in artikel 1, worden hiervan onmiddellijk in 

kennis gesteld. 
 

 

 

   

 
94 Goedgekeurd door de gemeente van Gingelom op 26 juni 2007. 
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94.Belasting op hinderlijke inrichtingen95 
 

 

Artikel 1 
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting 

gevestigd op de hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp 
uitmaken van bijlage 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II). 

 
Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting op 1 januari van het 
belastingjaar, de eigenaar op 1 januari van het belastingjaar is hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van de belasting. 

 
Artikel 3 

De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 

- voor de inrichtingen door Vlarem II gerangschikt in tweede klasse, op € 200 per 

inrichting 
- voor de inrichtingen door Vlarem II gerangschikt in eerste klasse, op € 750 per 

inrichting 
 
en gevestigd op basis van gegevens waarover de gemeente beschikt. 

 
Artikel 4 

Zijn van de belasting vrijgesteld: 
- de inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen; 
- de tijdelijke inrichtingen; 

- de inrichtingen geëxploiteerd door ondergeschikte besturen en verenigingen. 
 

Artikel 5 
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het 
jaar dat volgt op het dienstjaar door het college van burgemeester en schepenen.  

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste 
ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze 

verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.  
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier.  
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement. 

 
Artikel 6 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

 
Artikel 7 
Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, zal de inning geschieden 

met alle geëigende rechtsmiddelen. 
 

Artikel 8 
De belastingplichtige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 

 
95 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 
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burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd, gedagtekend en 
ondertekend zijn.  

Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het 
college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor 

aanwijst.  
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 

drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet. 
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor 

aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de verzending of 
de indiening van het bezwaarschrift.  

De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals 
dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar 
waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 

 
Artikel 9 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 

wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 

 
Artikel 10 
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal 

Bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van 

het reglement. 
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95.Belastingreglement – belasting op hinderlijke inrichtingen 1e klasse96 
 

 
Artikel 1 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de 
hinderlijke inrichtingen. Bedoeld worden hierbij de inrichtingen waarvan de lijst en de indeling het 
voorwerp maken van bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van 
het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), evenals van de inrichtingen die 
vallen onder de toepassing van hoofdstuk II van het algemeen reglement op de bescherming van de 
bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die op 1 januari van het belastingjaar 
in werking is . De eigenaar van de inrichting is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting. 
 
Artikel 3 
De belasting word vastgesteld op 0,125 EUR per vierkante meter belastbare oppervlakte voor elke 
inrichting gerangschikt in de eerste klasse. Er wordt per inrichting een minimumbelasting van 25,00 
EUR en een maximum van 4 960,00 EUR geheven. 
 
Artikel 4 
Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking de bebouwde grondoppervlakte van de inrichting; met 
inbegrip van alle aanhorigheden zoals kantoren en allerhande voorzieningen. Voor 
landbouwinrichtingen komt als belastbare oppervlakte in aanmerking: de vloeroppervlakte van de 
stallen, van de overdekte opslagplaatsen en van de bergplaatsen dienstig voor de uitbating. Worden 
niet als belastbare oppervlakte beschouwd: de door de exploitant of eigenaar aangelegde groene 
bufferstroken en zones, parkeerplaatsen en toegangswegen evenals de privéwoning van de uitbater, 
gelegen binnen de bedrijfsterreinen. 
 
Artikel 5 
Zijn van de belasting vrijgesteld : - inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen, alsmede 
de instellingen belast met ziekenzorg; - inrichtingen bedoeld in art. 1, 8 van de Vlarem (tijdelijke 
inrichtingen); - de publiekrechtelijke inrichtingen. 
 
Artikel 6 
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Het kohier wordt tegen het 
ontvangstbewijs bezorgd aan de financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de 
aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldigen. Het 
aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste 
betaaldatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de 
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting 
toegevoegd van het belastingreglement. 
 
Artikel 7 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een 
belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden, dat handelt als administratieve 
overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op 

 
96 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 december 2019. 
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straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contante inning. De bevoegde overheid of een personeelslid dat 
door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in 
voorkomend geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur. 
 
Artikel 8 
De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt 
zoals bepaald in het decreet van 30 mei 2008 op de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 
 
Artikel 9 
Deze beslissing wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen. 
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96.Politiereglement met betrekking tot ambulante activiteiten op het 
openbaar domein97 

 
 

Artikel 1: 

Toepassingsgebied 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar 

domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand 

aan te vragen bij de gemeente. Deze aanvraag dient te gebeuren hetzij bij ter post aangetekend 

schrijven met ontvangstbewijs hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de 

gemeente. 

 
Artikel 2: 

Voorafgaande machtiging 

 
1. Aanvraag machtiging 

Om een standplaats in te nemen dient men te beschikken over een machtiging en dient men te 

voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van het reglement. 

 
2. Beslissing machtiging 

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld 

- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 

- de plaats 

- de datum en duur van de verkoop 

 
 

De machtiging kan door de gemeente geweigerd worden om 

- redenen van openbare orde 

- redenen van volksgezondheid 

- bescherming van de consument 

- indien de activiteit van aard is om het bestaand commercieel aanbod in gevaar te 

brengen. 

 
Alle redenen zijn gelijkwaardig en vormen geen onderdeel van een ander. 

 
De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan 

de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 

 

 
Artikel 3: 

Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 

Een standplaats kan enkel toegewezen worden aan: 

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, 

houders van een “machtiging als werkgever”. 

- Rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door 

tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 

vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”. 

 
97 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 27 mei 2008. 
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De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van 

verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het 

KB van 24 september 2006. 
 
 

De standplaatsen kunnen ingenomen worden door: 

A. 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen 

houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen. 

2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie 

de standplaats is toegewezen,houder van een “machtiging als werkgever” 

B. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 

ambulante activiteit voor eigen rekening 

C. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan 

wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de 

uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening 

D. de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever”aan wie het tijdelijk 

gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 36 van het KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een 

“machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor 

rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of 

onderverhuurd; 

E. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een 

“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in 

dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in A tot C 

F. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de 

acties bedoeld in artikel 7 van het KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats 

innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie.Desgevallend kunnen zij deze 

innemen buiten de aanwezigheid van deze. 

De personen opgesomd in A 2) tot E kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of 

onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst 

zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie 

de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd 

 
Artikel 4: 

Toewijzingsregels losse standplaatsen 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en 

desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de 

toewijzing via loting. 

 
Artikel 5: 

Toewijzingsregels per abonnement 

De standplaatsen per abonnement worden toegekend overeenkomstig de wettelijke bepalingen 

betreffende de toewijzing van standplaatsen per abonnement op de openbare markt. Deze 

wettelijke toewijzingsmodaliteiten zijn: 

 
Met het oog op de toewijzing van standplaatsen per abonnement houdt de gemeente of de 

concessionaris een register bij. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 

openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) hierin bijgehouden. 
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De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. 
 
Om het register te actualiseren, kan de gemeente of de concessionaris de kandidaat op gezette tijden 

vragen om zijn kandidatuur te bevestigen. Het gemeentereglement omschrijft de modaliteiten van deze 
actualisering. 

 
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement op het openbaar domein selecteert de 

gemeente met het oog op de toekenning ervan, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie, 

de kandidaturen uit het register als volgt: 

 
1. De gemeente dient steeds voorrang te verlenen aan personen die een standplaats vragen als 

gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of 

aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven 

 
2. Bij meerdere kandidaten behorend tot dezelfde categorie bij voorrang bepaald en 

die in aanmerking komen voor de eventuele specialisatie, gebeurt de toewijzing via de 

chronologische volgorde van het register van de kandidaturen. 

De datum is naargelang het geval, deze van de overhandiging van de kandidatuur aan de 

gemeente of aan de concessionaris of deze van de indiening bij de post of nog deze van 

ontvangst per elektronische post. 

 

 
3 Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie en die in 

aanmerking komen voor de eventuele specialisatie, tezelfdertijd ingediend worden, wordt 

voorrang verleend aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de 

gemeente heeft. Wanneer de anciënniteiten niet kunnen vergeleken worden, wordt de 

voorrang bepaald bij loting. 

 
4. Voor de externe kandidaten die in aanmerking komen voor de eventuele specialisatie 

wordt voorrang chronologisch bepaald en wanneer deze dezelfde is wordt de voorrang 

bepaald bij loting. 

 
5. In het register wordt voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld: 

- de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst 

de standplaats werd toegekend 

- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats 

toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel 

- het ondernemingsnummer 

- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden 

- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker 

- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht 

- indien de activiteit seizoensgebonden is, der periode van activiteit 

- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is 

- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van overdracht 

Artikel 6: 

Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te 

identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het 

voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens 

door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. 
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Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 

natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de 

activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks 

bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de 

activiteit wordt uitgeoefend; 2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; 

en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze 

vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 

Artikel 7: 

De persoon aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde en belast met de uitoefening 

ambulante activiteiten op het openbaar domein, is bevoegd om de machtiging en de identiteit van 

de personen die een ambulante activiteit op het openbaar domein uitoefenen te controleren. 

 
Artikel 8: 

Dit reglement wordt één maand na de goedkeuring ervan verzonden aan de Minister van 

Middenstand en treedt in werking op 27 mei 2008.. 
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97.Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op openbaar 
domein98 

 
 

Artikel 1: 

Toepassingsgebied (KB art. 43) 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar 

domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand 

aan te vragen bij de gemeente. Deze aanvraag dient te gebeuren per post (aangetekend schrijven 

met ontvangstbewijs). 

De aanvragen moeten jaarlijks hernieuwd worden, ten laatste op 1 december dat het jaar vooraf 

gaat. 

Overgangsbepaling: de aanvragen die in de loop van 2011 worden ingediend, moeten uiterlijk 

1 december 2012 hernieuwd worden. 

 
Artikel 2: 

Voorafgaande machtiging 

 
1. Aanvraag machtiging 

Om een standplaats in te nemen dient men te beschikken over een machtiging en dient men te 

voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van het reglement. 

 
2. Beslissing machtiging 

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld 

- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 

- de plaats 

- de datum en duur van de verkoop 
- 

De machtiging kan door de gemeente geweigerd worden om 

- redenen van openbare orde 

- redenen van volksgezondheid 

- bescherming van de consument 

Alle redenen zijn gelijkwaardig en vormen geen onderdeel van een ander. 

 
De gemeente zal deze reden (-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan 

de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 

 
Artikel 3: 

Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 

Een standplaats kan enkel toegewezen worden aan: 

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, 

houders van een “machtiging als werkgever”. 

- Rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door 

tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 

vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”. 

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van 

verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het 

KB van 24 september 2006. 

 
98 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 9 mei 2011. 
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De standplaatsen kunnen ingenomen worden door: 
 

1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een 
“machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen. 

2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie 

de standplaats is toegewezen,houder van een “machtiging als werkgever” 

G. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 

ambulante activiteit voor eigen rekening 

H. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan 

wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de 

uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening 

I. de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever”aan wie het tijdelijk 

gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 36 van het KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een 

“machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor 

rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of 

onderverhuurd; 

J. Personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als 

aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 

natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in A tot C 

K. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de 

acties bedoeld in artikel 7 van het KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats 

innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie.Desgevallend kunnen zij deze 

innemen buiten de aanwezigheid van deze. 

De personen opgesomd in A 2) tot E kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of 

onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst 

zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie 

de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd 

 
Artikel 4: 

Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2) 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en 

desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de 

toewijzing via loting. 

 
Artikel 5: 

Toewijzingsregels per abonnement 

De standplaatsen per abonnement worden toegekend overeenkomstig de wettelijke bepalingen 

betreffende de toewijzing van standplaatsen per abonnement op de openbare markt. Deze 

wettelijke toewijzingsmodaliteiten zijn: 

 
Met het oog op de toewijzing van standplaatsen per abonnement houdt de gemeente of de 

concessionaris een register bij. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 

openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. 
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) hierin bijgehouden. 

 
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. 

 
Om het register te actualiseren, kan de gemeente of de concessionaris de kandidaat op gezette 

tijden vragen om zijn kandidatuur te bevestigen. Het gemeentereglement omschrijft de modaliteiten 
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van deze actualisering. 

 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement op het openbaar domein selecteert de gemeente 

met het oog op de toekenning ervan, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie, de kandidaturen uit 

het register als volgt: 

 
3. De gemeente dient steeds voorrang te verlenen aan personen die een standplaats vragen als 

gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan 

wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven 

 
4. Bij meerdere kandidaten behorend tot dezelfde categorie bij voorrang bepaald en die in 

aanmerking komen voor de eventuele specialisatie, gebeurt de toewijzing via de chronologische 

volgorde van het register van de kandidaturen. 

De datum is naargelang het geval, deze van de overhandiging van de kandidatuur aan de 

gemeente of aan de concessionaris of deze van de indiening bij de post of nog deze van 

ontvangst per elektronische post. 

 

5. Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie en die in 

aanmerking komen voor de eventuele specialisatie, tezelfdertijd ingediend worden, wordt 

voorrang verleend aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente 

heeft. Wanneer de anciënniteiten niet kunnen vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald 

bij loting. 

 

 
 

6. Voor de externe kandidaten die in aanmerking komen voor de eventuele specialisatie 

wordt voorrang chronologisch bepaald en wanneer deze dezelfde is wordt de voorrang 

bepaald bij loting. 

 
 

7. In het register wordt voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld: 

- de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst 

de standplaats werd toegekend 

- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats 

toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel 
- het ondernemingsnummer 

- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden 

- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker 

- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht 

- indien de activiteit seizoensgebonden is, der periode van activiteit 

- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is 

- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van overdracht 

 
Artikel 6: 

Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te 

identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het 

voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens 

door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. 

 
Het bord bevat volgende vermeldingen: 
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1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 

natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de 

activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks 

bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de 

activiteit wordt uitgeoefend; 
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 

uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente 

waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die 

deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 

Artikel 7: 

De persoon aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde en belast met de uitoefening 

ambulante activiteiten op het openbaar domein, is bevoegd om de machtiging en de identiteit van 

de personen die een ambulante activiteit op het openbaar domein uitoefenen te controleren. 

 

Artikel 8: 

Dit reglement wordt één maand na de goedkeuring ervan verzonden aan de Minister van 

Middenstand en treedt in werking op 1 juni 2011. 
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98.Retributiereglement op de visverloven99 

 
 

Artikel 1: 

Ons besluit van 27 februari 2007 wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven. Het tarief voor de 

visverloven, uit te reiken aan de persoon die wenst te vissen op de gemeentelijke visvijver in het 

sportcentrum te Jeuk, met ingang van 1 januari 2014 vast te stellen op: 

 - 3,00 EUR voor kinderen -10 jaar, inwoner van Gingelom 

 - 18,00 EUR vanaf 10 jaar, inwoner van Gingelom 

 - 30,00 EUR voor niet-inwoners van Gingelom 65. 
Artikel 2: 

Dit besluit zal voor uitvoering aan de financieel beheerder overgemaakt worden. 

 
Artikel 3: 

Huidig besluit zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden. 
 

 

 

  

 
99 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 17 december 2013. 
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99.Reglement inrichting speelstraten100 

 
 

Artikel 1: 

Wettelijke bepalingen 

z. Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan 

de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een 

onderbord met daarop de vermelding “speelstraat”. 

aa. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het 

spelen, in hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met 

voetgangers. 

bb. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in de 

straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun 

opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning 

afgegeven door de beheerder van deze wegen, alsook gebruikers van rolschaatsen en 

steps en fietsers, hebben toegang tot speelstraten. 

cc. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten 

de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er 

zo nodig voor stoppen. 

dd. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen 

niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn 

ten aanzien van kinderen. 

 
Artikel 2: 

Wettelijke voorwaarden 

1. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de 

snelheid beperkt is tot 50 km per uur. 

2. Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand 

verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk 

vervoer. 

3. Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er 

speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en 

prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt. 

4. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden 

telkens tijdens dezelfde uren. 

5. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen. 

6. Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord “speelstraat” vast bevestigd. 

7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het 

onderbord vermeld. 

8. De hekken worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de 

wegbeheerder. 

 
Artikel 3: 

Gemeentelijke voorwaarden 

1. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als de meerderheid van de bewoners akkoord 

gaat. Dit wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer in een 

bepaalde straat heeft hierbij één stem (voor appartementsgebouwen heeft iedere 

 
100 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 27 februari 2014. 
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brievenbusnummer één stem). 

2. Tijdens de uren en dagen dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd, mag er 

speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en 

prioritaire voertuigen niet gehinderd wordt. Voertuigen, die niet toebehoren aan de 

bewoners van de straat, moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekken 

afgebakende zone. 

3. De inrichting van de speelstraat kan enkel plaatsvinden tijdens de zomervakantie (juli 

en augustus) tussen 10.00 uur ’s morgen en 20.00 uur ’s avonds. 

4. Per straat moeten er minimum 3 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken zijn, die in 

de aangevraagde straat wonen en zich engageren voor de organisatie ervan. Zij staan in 

voor het plaatsen en weer wegenemen van de hekken en houden toezicht op de straat. 

Deze speelstraatverantwoordelijken zijn de aanspreekpunten voor de gemeente en de 

bewoners. 

5. Er zijn geen wegenwerken in de periode van de speelstraat. Straten met meerdere huizen 

in opbouw komen eveneens niet in aanmerking voor een speelstraat. 

6. Voor de ophaling van huisvuil/PMD/… dient de straat vrijgemaakt te worden door 

de speelstraatverantwoordelijke. 

7. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. 

8. De toegangen tot private eigendommen moeten steeds vrij zijn. 

9. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun 

kinderen. 

 
Artikel 4: 

Aanvraagprocedure 

1. De aanvraag tot een speelstraat verloopt als volgt: 

- De bewoners vragen zelf een speelstraat aan via een aanvraagformulier dat op de dienst vrije 

tijd en op de gemeentelijke website te verkrijgen is. 

- Het volledig ingevulde aanvraagformulier en de enquête (waar de meerderheid van de 

bewoners akkoord gaat) moet minstens 2 maanden voor de aangevraagde periode ingediend 

worden bij de dienst vrije tijd. 

2. De lokale politie onderzoekt de aanvraag en geeft verkeerstechnische advies. Op basis 

hiervan geeft het college van schepenen en burgemeester haar goedkeuring omtrent de 

inrichting. 

3. Na goedkeuring, wordt een afsprakennota ondertekend tussen de 

speelstraatverantwoordelijken en het college van burgemeester en schepenen. 

4. De technische dienst van de gemeente Nieuwerkerken staat in voor het afleveren van het 

materiaal om de straat correct af te sluiten. 

 
Artikel 5: 

Aansprakelijkheid 

In geval van schade en/of ongevallen kan de gemeente Nieuwerkerken niet verantwoordelijk 

worden gesteld. 

De bewoners blijven zelf aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun 

kinderen aan derden. Bovendien blijven de ouders zelf verantwoordelijk voor hun minderjarige 

kinderen. 

 
Artikel 6: 

Stopzetten van de speelstraat 

Indien de bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan het college van burgemeester en 

schepenen de beslissing tot het inrichten van de speelstraten steeds onmiddellijk intrekken. Vanaf 

dat moment kan door de betrokken bewoners geen speelstraat meer worden ingericht voor de 
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toegestane periode. 

 
Artikel 7: 

Geldigheid van de aanvraag 

De aanvraag voor een speelstraat is slechts geldig voor één jaar aangezien de nood aan een 

speelstraat kan verdwijnen of het standpunt van de buurtbewoners kan veranderen. 
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100.Retributiereglement voor administratie- en aanmaningskosten bij de 
invordering van openstaande schuldvorderingen101 
 

 
Artikel 1  
Voorwerp van de retributie:  
 
Met ingang van 1 januari 2020 wordt een retributie geheven voor de administratie- en 
aanmaningskosten voor het verzenden van de betalingsherinneringen, zowel bij openstaande fiscale 
als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijk administratieve sancties.  
Vanaf de inwerkingtreding vervangt dit reglement het retributiereglement op de invordering van niet-
fiscale ontvangsten dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 februari 2017.  
 
Artikel 2  
Schuldenaar: De retributie is verschuldigd door de debiteur van de openstaande schuldvordering.  
 
Artikel 3  
Tarief:  
 
De retributie wordt als volgt vastgesteld:  
- voor de verzending van het aanslagbiljet, schuldvordering, GAS-boete, … : gratis;  
- voor de opmaak en verzending van een eerste aanmaning bij gewone zending: gratis;  
- voor de opmaak en verzending van een tweede aangetekende aanmaning: 10,00 euro,  
- voor de opmaak van een dwangbevel: 10,00 euro bijkomend op de kost van de 2de aangetekende 
aanmaning.  
 
Artikel 4 
Wijze van inning:  
 
De administratie- en aanmaningskosten worden toegevoegd aan de openstaande schuldvordering.  
 
Artikel 5  
Een afschrift voor uitvoering wordt aan de financieel directeur overgemaakt.  
 
Artikel 6  
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur 
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement. 
  

 
101 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 
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101.Retributiereglement m.b.t. de inzet van personeel en materieel bij 
ambtshalve uitvoering van opdrachten lastens particulieren102 
 

 
Artikel 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 wordt met ingang van 1 januari 2020 
opgeheven. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het uurtarief voor inzet van personeelsleden of van 
de zwaardere voertuigen en machines voor de uitvoering van ambtshalve opdrachten als volgt 
vastgesteld: 
 

Inzet Uurtarief 

Personeelslid € 25,00 

Lichte vrachtwagen of bestelwagen € 30,00 

Containervrachtwagen € 45,00 

Graafmachine € 45,00 

Tractor + maaier/borstel/hakselaar € 40,00 

Borstelwagen € 45,00 

Zoutstrooier € 45,00 

Kleine machines € 10,00 

 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit voor uitvoering over te maken aan de financieel directeur. 
 
Artikel 3 
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur 
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement. 
  

 
102 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 10 december 2019. 
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102.Uitbreiding gemeentelijke subsidiereglement voor de aanleg en het 
onderhoud van kleine landschapselementen103 

 

  

Artikel 1 
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent het 
gemeentebestuur een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine 

landschapselementen, met name voor hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, 
houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen.  

Artikel 2  

Definities:  

Haag: een dichte en doorlopende rij houtige, streekeigen planten. De haag wordt door 
regelmatige en frequente snoei in vorm gehouden. 

Heg: een dichte en doorlopende rij houtige streekeigen planten en struiken met een 

minimaal onderhoud. 

Houtkant: bestaat uit een doorlopende rij streekeigen boomvormende en 
struikvormende soorten, die met tussenpozen van minimaal 8 jaar tegen de grond 
gedeeltelijk of volledig wordt afgezet.  

Hoogstamfruitboom: elke wilde en gecultiveerde kersen-, appelen-, peren-, pruimen- en 
notenboom. Een hoogstamboom heeft een stamlengte van 1,80 meter tot 2,30 meter. 
Vanaf die hoogte wordt de kruin (takken) gevormd. 

Poel: natuurlijke of door de mens gegraven watervlakken, oorspronkelijk bedoeld als 

drenkplaats voor het vee. Een poel is een stilstaand water, meestal op een lager 
gelegen plaats in het landschap met een oppervlakte van 50 tot 150 m². 

Loofboom: Streekeigen boom, kan solitair (alleen) of in rij staan.  

Knotboom: Streekeigen loofboom waarbij minimaal om de 6 jaar de kruin wordt gekapt, 

waarna deze weer uitloopt. 

Inheems en autochtoon plantgoed: Een plantensoort is inheems in Vlaanderen, als 
Vlaanderen in het natuurverspreidingsgebied van de soort ligt. Als die plant afkomstig is 

van voorouders die alleen in onze regio voorkwamen is deze plant autochtoon. Slechts 
5% van de bomen en struiken in onze bossen hebben een autochtone herkomst.  

Artikel 3 
De betoelaagbare kleine landschapselementen zijn gelegen op grondgebied van de 

gemeente Gingelom in de groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, 
parkgebieden, agrarische gebieden, alle gebieden met als nabestemming één van de 
voornoemde bestemmingen en de met die gebieden vergelijkbare 

bestemmingsgebieden aangewezen in de plannen van aanleg of de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. Ook kleine 

landschapselementen gelegen in woonzones met landelijk karakter, zichtbaar vanop het 
openbaar domein komen in aanmerking. 

Artikel 4 

 
103 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 25 augustus 2020. 
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Men kan geen beroep doen op de gemeentelijke subsidie als de aanvrager voor 
hetzelfde landschapselement in aanmerking komt voor een beheerovereenkomst van de 
Vlaamse Landmaatschappij. 

Artikel 5 
De werken mogen niet als voorwaarde opgenomen zijn bij de toekenning van een 
verkavelings-, stedenbouwkundige, natuur- of milieuvergunning of kapmachtiging tenzij 
het gaat om het herstel of bijplanten van een bestaande hoogstamboomgaard. 

Artikel 6 
De werken mogen niet als voorwaarde opgenomen zijn bij de toekenning van een 

verkavelings-, stedenbouwkundige, natuur- of milieuvergunning of kapmachtiging tenzij 
het gaat om het herstel of bijplanten van een bestaande hoogstamboomgaard. 

Artikel 7 
De aangevraagde werken moeten in overeenstemming zijn met en uitgevoerd worden 

volgens de bestaande regelgeving en gebruiken. De aanplant en het onderhoud moeten 
gebeuren volgens de code van goede natuurpraktijk.  

Artikel 8 
Bij de aanplant en het onderhoud moet het steeds gaan om streekeigen boom- en 

struiksoorten, waarbij een positieve bijdrage wordt geleverd aan het voor de streek 
typische landschap en de natuur.  

Artikel 9 
Het klein landschapselement moet gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op 
dezelfde plaats behouden te blijven. 

Artikel 10 
De aanvrager moet zorgen voor de instandhouding van de kleine landschapselementen 
waarvoor een toelage wordt verkregen (o.m. vervangen van afgestorven exemplaren in 
het eerstvolgend plantseizoen). 

Artikel 11 
Bepalingen aanplant hagen of heggen: 

• Minimumlengte: 25 meter. 

• Plantafstand in de rij voor een haag: 0,25 m (4 planten per meter). 

• Plantafstand in de rij voor een heg:  0,5 m (2 planten per meter). 

• Minimum formaat plantgoed: 60-80 cm. 

• Er moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: meidoorn, sleedoorn, 

haagbeuk, hazelaar, zomereik, es, inlandse vogelkers, linde, zwarte els, 

lijsterbes, vlier, Gelderse roos, boskers, veldesdoorn, gele kornoelje, rode 

kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, hulst, wilde liguster. 

Bepalingen aanplant houtkant: 

• Minimumoppervlakte: 300 m². 

• Breedte: minstens 3 meter met een maximum van 10 meter. 

• Plantdichtheid: minstens 1 plant per m². 

• Minimumformaat plantgoed: 60-80 cm. 

• Er moet gebruik gemaakt worden van volgen de soorten: meidoorn, sleedoorn, 

haagbeuk, hazelaar, zomereik, es, inlandse vogelkers, linde, zwarte els, 

lijsterbes, vlier, Gelderse roos, boskers, veldesdoorn, gele kornoelje, rode 

kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, hulst, wilde liguster. 

 Bepalingen aanplant loofbomen en knotbomen: 
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• Minimum aantal: 5 bomen 

• Plantgoed: hoogstammig en geworteld plantgoed met een stamomtrek van 

minimum 8 tot 10 cm of een 2,5 tot 3 m lange rechte tak van een bestaande, 

gezonde knotwilg.   

• Er moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: zomereik, es, linde, 

tamme kastanje, okkernoot, zwarte els, veldesdoorn, haagbeuk, wilg, lijsterbes. 

Voor knotbomen: zomereik, es, zwarte els, haagbeuk, wilg. 

Bepalingen aanplant hoogstamfruitbomen: 

• Minimum aantal: 5 bomen 

• De eerste 5 jaar moet een vormsnoei uitgevoerd worden. 

• Deze vormsnoei moet gebeuren via een onderhoudscontract met gespecialiseerde 

personen of firma. Deze snoei mag ook zelf gedaan worden, mits voorlegging van 

bewijs van opleiding of ervaring.  

 Bepalingen aanleg poel: 

• De poel mag enkel gegraven worden in de maanden augustus of september, 

volgend op het tijdstip van de aanvraag en na het verkrijgen van de 

stedenbouwkundige vergunning.  

• De bezonde oever (NW - NOzijde) moet zacht hellend (1:2 tot 1:3) uitgegraven 

te worden. 

• Grootte: tussen 50 m² en 150 m² wateroppervlak. 

• Diepte: tussen 0,5 m en 1,5 m (diepste gedeelte vorstvrij in de winter). 

• Bij beweiding moet de oever van de poel beschermd worden tegen vertrappeling 

van het vee door op minstens 1 m van de poel over een lengte van minstens 3/4 

van de poelomtrek een afsluiting te plaatsen. 

• De poel moet van nature water kunnen houden. Er moet een goede 

waterkwaliteit verzekerd worden (grondwater, kwelwater, bronwater, 

hellingwater, ondoordringbare kleilaag). 

• Er mogen enkel inheemse planten in en rond het water staan die spontaan 

ontwikkelen. Exoten moeten verwijderd worden. 

• Het is niet toegelaten vis, eenden, waterplanten en andere organismen in te 

brengen in de poel.  

Artikel 12 
Bepalingen onderhoud haag of heg: 

• Minimumlengte: 25 meter. 

• Minimumhoogte: 1,25 meter. 

• De haag of heg is minstens 2 jaar oud. 

• Gaten moeten opgevuld worden met soorten waaruit de haag is opgebouwd. 

• De haag of heg wordt onderhouden in de periode tussen 1 september en 1 maart. 

 Bepalingen onderhoud houtkant: 

• De houtkant moet voldoen aan de bepalingen uit artikel 11. 

• De aanplant of het vorige onderhoud gebeurde minstens 5 jaar geleden. 

• Gaten moeten tijdig opgevuld worden met soorten waaruit de houtkant is 

opgebouwd.  De houtkant wordt onderhouden tussen 1 november en 1 maart. 

Bepalingen onderhoud knotbomen: 
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• De knotboom is minstens 5 jaar oud.  

• Knotbomenrijen worden gespreid over verschillende jaren geknot. 

• Het knotten gebeurt in de periode tussen 1 november en 1 maart. 

 Bepaling eenmalig, achterstallig onderhoud hoogstamfruitbomen: 

• Eenmalige aanvraag om de karakteristieke vorm van de hoogstamfruitbomen te 

herstellen. 

• Het onderhoud moet gebeuren door een specialist, onder de juiste 

omstandigheden en met de juiste technieken. Het onderhoudscontract of de 

offerte moet worden toegevoegd aan de gemeentelijke subsidieaanvraag. 

• Elke aanvraag wordt vooraf ter plaatse beoordeeld en geadviseerd. 

 Bepalingen onderhoud poel: 

• Het onderhoud gebeurt in augustus of september. 

• De poel moet voldoen aan de bepalingen uit artikel 11. 

• Overtollige plantengroei moet verwijderd worden. 

• Ruiming van organisch materiaal op de bodem van de poel wordt periodiek en bij 

voorkeur gespreid over minstens 2 jaar uitgevoerd om verlanding te voorkomen. 

• De beplanting moet gesnoeid worden zodat de helft van de poel niet beschaduwd 

is.  

Artikel 13 
De toelagen worden als volgt toegekend: 

Aanleg/aanplant 

• Aanleg haag/heg: 2 euro per meter bij gebruik van autochtoon plantgoed, 1 euro 

bij gebruik van gewoon inheems plantgoed. De toelage is eenmalig aan te vragen 

bij aanplant en wordt beperkt tot 250 euro. 

• Aanplant hoogstamfruitboom en 5 jaar vormsnoei: 35 euro per boom. De toelage 

is eenmalig en wordt beperkt tot 500 euro. 

• Aanplant houtkant: 0,50 euro per vierkante meter bij gebruik van autochtoon 

plantgoed, 0,3 euro per m² bij gebruik van gewoon inheems plantgoed. De 

toelage is eenmalig aan te vragen bij aanplant en wordt beperkt tot 250 euro. 

• Aanplant loof- en knotboom: 15 euro per boom of 2,50 euro per stek. De toelage 

is eenmalig aan te vragen bij aanplant en wordt beperkt tot 250 euro. 

• Aanleg poel: 200 euro per poel. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanleg. 

Bovenstaande subsidie-onderdelen mogen gecombineerd worden tot een maximum van 
€ 500 per aanvrager per jaar.  

Onderhoud 

• Onderhoud haag/heg: 0,50 euro per meter. De toelage is jaarlijks aan te vragen 

en wordt beperkt tot 250 euro. 

• Onderhoud houtkant: 0,14 euro per vierkante meter. De toelage is om de 5 jaar 

of meer aan te vragen en wordt beperkt tot 250 euro. 

• Onderhoud hoogstamfruitbomen: max. 50 % van de totale kostprijs. De toelage 

is per boom om de 5 jaar of meer aan te vragen en wordt beperkt tot 500 euro. 
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• Onderhoud poel: 100 euro per poel. De toelage is om de 5 jaar of meer aan te 

vragen en wordt beperkt tot 200 euro. Het onderhoud kan gespreid over 2 jaren 

uitgevoerd worden. 

• Onderhoud knotboom: 10 euro per boom. De toelage is per boom om de 5 jaar of 

meer aan te vragen en wordt beperkt tot 250 euro. Knotbomenrijen kunnen 

gespreid over meerdere jaren geknot worden. 

Bovenstaande subsidie-onderdelen mogen gecombineerd worden tot een maximum van 
€ 500 per aanvrager per jaar.  

Via de samenwerking tussen de gemeente en het Regionaal Landschap Haspengouw en 

Voeren kan je voor een aantal meer omvangrijke landschapswerken beroep doen op een 
gratis landschapsteam. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld en door het 
Regionaal Landschap voorbereid en begeleid. De werken moeten minstens voldoen aan 

de bepalingen uit dit subsidiereglement. Per aanvraagdossier kunnen maximaal 2 
ploegdagen worden toegekend, voor zover het jaarlijks voorziene aantal dagen niet 

overschreden is. Volgende werken komen in aanmerking:     

• Aanplant minimaal 125 m haag 

• Aanplant minimaal 500 m2 houtkant 

• Aanplant minimaal 10 loofbomen  

• Aanplant minimaal 10 fruitbomen 

• Ook eenmalige achterstallige onderhoudswerken aan hagen, houtkanten en 

knotbomen met als doel een regulier beheer op te kunnen starten komen in 

aanmerking vanaf een geraamde werkduur van minstens 1 ploegdag. In dit geval 

kom je niet in aanmerking voor de onderhoudssubsidie.  

Artikel 14 
De aanvraag wordt opgemaakt door het Regionaal Landschap (Landschapsloket) en 

wordt door de aanvrager via het standaardformulier minstens 30 dagen vóór de 
aanplant of het onderhoud ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  

De aanvraag omvat: 

• Ingevuld aanvraagformulier 

• Topografische kaart (schaal 1/10 000) 

• Kadasterplan met aanduiding van maten en situering van het klein 

landschapselement  Minstens 2 foto’s 

• Onderhoudscontract/getuigschrift (enkel voor aanplant/onderhoud 

hoogstamfruitbomen) 

Artikel 15 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning (en eventuele 

extra voorwaarden m.b.t. soortensamenstelling, uitvoeringswijze, locatie, ...). 
De aanvraag kan geweigerd worden als de voorgestelde werken landschappelijk of 
ecologisch niet gewenst zijn.  

Artikel 16 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt schriftelijk 

meegedeeld aan de aanvrager en het Regionaal Landschap. 

Artikel 17 
Het gemeentebestuur moet door de aanvrager binnen de 6 maanden na voltooiing van 
de werken via het standaard formulier op de hoogte gebracht worden dat aan de 

voorwaarden voldaan is. Hierbij wordt een aanvraag tot uitbetaling gevoegd. 
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Artikel 18 
Het gemeentebestuur of toezichthoudende ambtenaar kan de werken komen 
controleren vooraleer de betaling uit te voeren. Wanneer de uitvoering onvolledig of 
gebrekkig is kan de betaling verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. De subsidie 

wordt ook niet toegekend als het klein landschapselement wordt 
aangelegd/onderhouden op een wijze die in strijd is met de bestaande wetgeving, 

reglementen en gebruiken. 

Artikel 19 
De toelage kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden in volgende gevallen: 

• Bij gebrek aan zorg voor het klein landschapselement. 

• Wanneer het gesubsidieerde klein landschapselement geen 10 jaar intact en 

integraal op dezelfde plaats blijft bestaan (het is verboden het landschapselement 

te verplaatsen, rooien, vellen of definitief verwijderen binnen deze tijdsduur; met 

vellen en rooien wordt gelijkgesteld: schade toebrengen, verminken of vernielen 

door ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van chemische middelen, 

vraatschade, ...). 

• Als frauduleuze praktijken worden vastgesteld. In dit geval vervalt de subsidie en 

er kan een boete opgelegd worden die maximaal het dubbele bedraagt van de 

toegekende subsidie. 
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103.Tarievenreglement asbestinzameling aan huis104   

  

Reglement betreffende  het tarief voor het inzamelen van asbestafval aan huis 

via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers   

  

Artikel 1 : Omschrijving tarief   
Met ingang van 30 maart 2020 wordt een tarief geheven voor natuurlijke personen 
en/of verenigingen die erom verzoeken voor:  

- De ophaling aan huis van platenzakken of bigbags, welke door de intercommunale 

Limburg.net ter beschikking van de bevolking worden gesteld op de Limburg.net 

recyclageparken of via de verdeelpunten asbest gecommuniceerd via 

www.limburg.net  

- De ophaling aan huis van containers met asbestgebonden materiaal, in eerste 

instantie asbestplaten.   

  

De organisatie van de dienstverlening kadert in het versneld asbestafbouwbeleid zoals 
uitgewerkt door de OVAM dat streeft naar een versnelling in de afbouw van alle 

risicovolle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse 
Gewest.   
  

De organisatie van de aanvraag en de inzameling van de asbestcontainers – en 
platenzakken of bigbags gebeurt door Limburg.net waarbij de aanvraag- en 
aanbiedingsvoorwaarden zoals vastgelegd door Limburg.net dienen nageleefd te 

worden.   
  

Artikel 2 : Bedragen tarieven  
- Voor het ophalen op afroep van de asbestcontainer: € 170,00 per bestelde 

container, inclusief beschermingsset (overall, masker,…) en liner. Per ophaaladres 

en per aanvrager kan er één container besteld worden.   

- Voor de ophalen op afroep van platenzakken of bigbags: € 30,00 voor de 

eerste platenzak of bigbag, inclusief set beschermingsmateriaal voor 2 personen 

(2x overall, maskers,…)  en € 20,00 voor een tweede en volgende platenzak of 

bigbag, voor zoverre dit dezelfde ophaling betreft. Het maximaal aantal 

platenzakken of bigbags per ophaaladres en per aanvrager bedraagt 7.   

  

  

Artikel 3 : Schuldenaar en moment van betaling  
Het tarief is verschuldigd door elke natuurlijke persoon of vereniging die gedomicilieerd 
of gevestigd is in het werkingsgebied van Limburg.net en een bestelling plaatst voor de 
inzameling aan huis van asbest via platenzak(ken) of bigbags of asbestcontainers.  

   

Het tarief is verschuldigd op het moment van de bestelling op de website van 
Limburg.net via online betaling op het rekeningnummer van Limburg.net, tenzij artikel 5 

van huidig reglement van toepassing is.   
  

  

Artikel 4 : Bestel- en afhandelproces voor platenzakken of bigbags en 

 
104 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 30 juni 2020.  
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asbestcontainers  
4.1 Aanvraag en betaling via de website van Limburg.net   
Bij aanvraag van (een) platenzak(ken) of bigbag(s) of asbestcontainer(s) is de 
aanvrager verplicht een opgave te doen van zijn naam, telefoonnummer en adres  

ingeval hij een natuurlijke persoon is. Hiertoe zal de aanvrager zich registreren op de 
beveiligde website van Limburg.net.   
  

In het kader van de groepsaankoop ‘dakvervanging’ zoals georganiseerd door de 
Provincie Limburg kan ook een in het kader van dit project erkende aannemer de 
container(s) bestellen in naam en voor rekening van de individuele burger waar de 

container moet worden opgehaald. In dat geval registreert de aannemer de aanvraag bij 
Limburg.net. Ingeval meer dan één container nodig is kan de geregistreerde aannemer 

dit aanvragen bij Limburg.net, met een maximum van 5 containers per project.   
  

De vereniging geeft minimaal een contactpersoon, telefoonnummer en adres op. Ook de 

vereniging registreert zich op de beveiligde website van Limburg.net door 
voorafgaandelijk een token aan te vragen.   
  

Bij de elektronische aanvraag van asbestinzameling zal de aanvrager gevraagd worden 
om de voorwaarden grondig door te lezen. De aanvaarding houdt in dat de aanvrager 
bevestigt dat hij kennis heeft genomen van de voorwaarden en zich daarmee akkoord 

verklaart.  
  

Op het moment van de bestelling zal het verschuldigde tarief aan de aanvrager 
aangerekend worden via online betaling op het rekeningnummer van Limburg.net.    
  

De container zal maar geplaatst worden en de ophaling zal maar plaats vinden, op 
voorwaarde dat de betaling werd uitgevoerd.   
  

De aanvrager ontvangt een bevestiging van de bestelling met onder meer:   
- het aantal bestelde container(s) en het adres en data waarop de container(s) 

moet(en) geleverd en opgehaald worden.    

- Het aantal bestelde platenzak(ken) of bigbag(s) en het adres en datum waarop 

deze moeten opgehaald worden   

  

De gekozen hoeveelheid platenzakken of bigbags of containers kan niet meer worden 
aangepast nadat de bestelling bevestigd werd.  

  

4.2 Afhalen van platenzakken of bigbags  
De aanvrager kan na ontvangst van de bevestigingsmail zijn betaalde platenzakken of 
bigbags afhalen op de verdeelpunten asbest gecommuniceerd via www.limburg.net. 

Voor de afhaling dient de aanvrager zijn e-ID (voor particulieren) of zijn 
bevestigingsmail (voor verenigingen) voor te leggen aan het verdeelpunt asbest.  

  

De platenzakken of bigbags moeten uiterlijk 5 dagen voor de geplande ophaaldatum 
worden opgehaald op het verdeelpunt. Bij niet-afhaling zal de afgesproken plandatum 

terug vrijgegeven worden en zal de aanvrager initiatief moeten nemen om een nieuwe 
plandatum af te spreken.   
  

4.3 Levering van de lege asbestcontainer   
Vanaf 6:00u ’s morgens, op de afgesproken datum waarop de lege asbestcontainer(s) 
geplaatst word(t)(en) zorgt de aanvrager er voor dat er voldoende plaats is, zodat de 

containers op een goed bereikbare en niet hinderlijke plaats kan achtergelaten worden, 
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aan de voorzijde van het huis.   
  

Indien de container(s) op het openbaar domein moet(en) worden geplaatst, zorgt de 

aanvrager zelf en tijdig voor de nodige vergunningen en signalisatie bij de 
gemeente/stad van zijn/haar woonplaats en draagt eventuele kosten die hiermee 

gepaard gaan.  
  

Indien de lege asbestcontainer niet kan worden geplaatst op het afgesproken tijdstip, 

moet de aanvrager een nieuwe bestelling plaatsen. Het oorspronkelijke tarief blijft 
integraal verschuldigd.   
  

  

4.4 Aanbieden van de platenzakken of bigbags of containers voor ophaling   
De correct gevulde én dichtgebonden platenzakken of bigbags moeten uiterlijk om 
6:00u ’s morgens op de afgesproken datum worden aangeboden. De platenzakken of 

bigbags bevinden zich steeds aan de voorzijde van het huis, op een goed bereikbare 
plaats voor de ophaalwagen waarbij de voorziene lussen zo gebonden zijn dat de 

platenzak(ken) door de ophaalwagen kan/kunnen getakeld worden.   
  

De correct gevulde container moeten uiterlijk om 6:00u ’s morgens op de afgesproken 

datum op een goed bereikbare plaats voor de ophaalwagen worden aangeboden. De 
liner die met de container geleverd werd, moet correct dichtgebonden zijn.  De container 
wordt zodanig geplaatst dat deze eenvoudig door de ophaalwagen getakeld kan worden.  

  

  

4.5. Verplaatsen of annuleren van de aanvraag op initiatief van de aanvrager  
De aanvrager kan de gekozen ophaaldatum nog kosteloos wijzigen, zolang hij dit tijdig 

(minimaal 5 dagen van tevoren) aangeeft.   
  

Indien de aanvrager de gekozen ophaaldatum later dan 5 dagen van tevoren wijzigt, 

blijft het oorspronkelijke tarief integraal verschuldigd.  De aanvrager doet desgevallend 
een nieuwe aanvraag, waarvoor het tarief terug verschuldigd is.   

  

Het is niet mogelijk om een geplaatste bestelling te annuleren.  Het tarief blijft in dat 
geval integraal verschuldigd.   

  

4.6 Verplaatsing op initiatief van Limburg.net  
Limburg.net stelt alle mogelijke middelen in het werk om de opgegeven ophaaldatum te 
respecteren. Indien Limburg.net de ophaling niet kan uitvoeren op de afgesproken 

ophaaldatum, dan wordt de aanvrager hierover gecontacteerd en wordt een nieuwe 
ophaling ingepland.  Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen niet ten laste 

gelegd worden van Limburg.net.   
  

Artikel 5: Afwijkend bestel- en betaalproces   
Ingeval in uitzonderlijke omstandigheden de bestelling en betaling niet is gebeurd via 

het online proces, zal Limburg.net een afrekening asbest per gewone post versturen 
naar de aanvrager met het verzoek  het tarief te betalen binnen de 7 dagen. De 
betalingen gebeuren op de rekening van LIMBURG.NET onder vermelding van de referte 

vermeld in de afrekening asbest. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, zal de 
afgesproken plandatum terug vrijgegeven worden en zal de aanvrager initiatief moeten 

nemen om een nieuwe plandatum af te spreken. Het vrijgeven van de plandatum naar 
aanleiding van laattijdige betaling doet geen afbreuk aan het invorderingsproces.  
Indien de afrekening van het tarief niet tijdig en volledig wordt betaald binnen de 



570  

voorziene betalingstermijn, verzendt LIMBURG.NET per gewone brief of per e-mail een 
herinnering voor het nog openstaande bedrag. De herinnering kent een betaaltermijn 
van 14 dagen toe vanaf de verzending van de herinnering.  

Indien na de termijn van de eerste herinnering het openstaande bedrag niet tijdig en 
volledig wordt betaald, verzendt LIMBURG.NET een aangetekende herinneringsbrief met 

een betaaltermijn van 31 dagen.   
  

Bijkomend vermeldt de aangetekende herinnering dat in een volgende fase een 

dwangbevel wordt overgemaakt bij deurwaardersexploot indien het openstaand bedrag 
niet wordt vereffend binnen de voormelde termijn.  
  

De portkosten van de aangetekende herinneringsbrief en de kosten verbonden aan het 
dwangbevel worden aan de belastingplichtige aangerekend.  
  

De kosten van het dwangbevel worden bepaald volgens opgave van de betekenende 
gerechtsdeurwaarder.  
  

De intresten over de niet-betaalde tarief kunnen aangerekend worden vanaf de datum 
van de eerste aangetekende ingebrekestelling tot de datum van daadwerkelijke betaling.  
  

  

Artikel 6 : Niet-conforme aanbiedingen  
Elk geval waarbij de platenzakken of bigbags/containers niet kunnen opgehaald worden 
door toedoen van de aanvrager, wordt als een niet conforme aanbieding beschouwd.   

- de platenzak(ken) of container(s) word(en) niet of te laat aangeboden op de 

afgesproken datum  

- de platenzak is niet correct gevuld, niet correct dichtgebonden of overladen   

- de asbestcontainer is niet correct gevuld of de liner is niet (correct) gesloten  

- de platenzak of container bevindt zich niet aan de voorzijde van het huis, is niet 

bereikbaar voor de ophaalwagen of kan omwille van een andere reden niet worden 

opgetakeld door de ophaalwagen    

- alle andere oorzaken die er toe leiden dat de platenzak/container niet kan worden 

meegenomen door toedoen van de ophaler.   

  

De aanvrager moet zich ingeval van een niet conforme aanbieding in orde stellen en een 

nieuwe aanvraag doen waarvoor  het tarief opnieuw verschuldigd is. Het tarief van de 
oorspronkelijke aanvraag blijft integraal verschuldigd.   

  

  

Artikel 7 : Inwerkingtreding en duur  
Dit reglement treedt in werking op 15 februari 2020 en eindigt op 31 december 2022.   
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104.Retributiereglement op het gebruik van het openbare toilet105 

 

 

Artikel 1 
Er wordt een retributie geheven op het gebruik van het openbare toilet op het Abdijplein 
voor een termijn beginnend op 1 december 2020 en eindigend op 31 december 2025. 

Artikel 2 
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 0,50 euro per bezoek. 

Artikel 3 
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar toilet. 

Artikel 4 

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht 
(artikels 326 tot en met 334) Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals 

gewijzigd. 
  

 
105 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint- Truiden op 30 november 2020. 
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105.Politioneel gebruik bewakingscamera’s106 

 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van vaste en mobiele ANPRcamera’s op 

zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente.  

Artikel 2 
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van mobiele camera’s door de 

politiediensten op het grondgebied van de gemeente. 

Artikel 3 
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van de camera’s 

op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke bepalingen. Deze 

toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings. 

Artikel 4 
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke politie. Dit besluit 

wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 

  

 
106 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 16 april 2020. 
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106.Retributiereglement jeugdkampen107 

 

 

Artikel 1 
De raad beslist om vanaf heden en tot andersluidende gemeenteraadsbeslissing 
delegatie te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen voor de 

vaststelling van het tarief inzake het deelnamegeld voor de jeugdkampen.  

Artikel 2 

De raad beslist om een bijdrage van 70 euro per kind te vragen voor de deelname aan 

een jeugdkamp, georganiseerd door de gemeente.  

Artikel 3 
De raad beslist om het deelnamegeld te laten storten. Er wordt geen cash geld 

ontvangen.  

  

 
107 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 18 maart 2021. 
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107.Gemeentelijk reglement beperking van de geldigheidsduur van 
conformiteitsattesten108 

 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van het gemeentelijk reglement 

betreffende de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten zoals 

bepaald in volgende artikels. 

Artikel 2 Definities 
Conformiteitsattest: het attest zoals vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen van 2021, 

artikel 3.6, waaruit blijkt dat de woning conform is volgens normen die worden 

vastgesteld met toepassing van artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen. 

Technisch verslag: het verslag zoals vastgelegd in het Besluit Vlaamse Codex Wonen 
van 2021, boek 1, artikel 1.2, 132; het verslag dat in het kader van een 

conformiteitsonderzoek door een woningcontroleur is opgesteld aan de hand van de 

modellen die opgenomen zijn in de bijlagen van hetzelfde besluit. 

Artikel 3 Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle conformiteitsattesten die afgeleverd worden 

vanaf de inwerkingtreding van dit reglement, ongeacht de instantie die dit 

conformiteitsattest aflevert. 

Artikel 4 Geldigheidsduur 
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt vastgelegd op: 

- 5 jaar: indien er in het technisch verslag in de categorie I “klein gebrek” 3 of 
meer kleine gebreken worden vastgesteld. 

- 10 jaar voor alle andere woningen. 

Artikel 5 Inwerkingtreding 

Dit reglement gaat in na goedkeuring door de gemeenteraad. 

Artikel 6 

Dit besluit vervangt het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2019 betreffende de 
beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest op basis van energetische 

prestaties. 

  

 
108 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom op 23 februari 2021. 
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108.Retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling 
van voertuigen109 

 
 
Artikel 1 

Voor een onbepaalde termijn, ingaande op 1 oktober 2021, wordt een retributie geheven voor de 

bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen op het grondgebied van de stad Sint-Truiden. 
 

Artikel 2 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

• Bestuurlijke inbeslagname: het voertuig dat een gevaar betekent voor het leven en/of de 

lichamelijke integriteit van personen en/of de veiligheid van goederen wordt aan het vrije 

beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter en/of de bestuurder onttrokken, zolang 

zulks met het oog op de openbare veiligheid en rust vereist is; 

• Voertuig: alle motorvoertuigen, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het begrip 

voertuig houdt eveneens alle toebehoren in, alsook de voorwerpen die er aan 

vastgemaakt zijn; 

• Forfaitaire retributie bestuurlijke inbeslagname voertuig: de kost voor de inbeslagname en 

takeling van het voertuig; 

• Bewaarkost: de kost voor het bewaren van het voertuig gedurende de periode van 

bestuurlijke inbeslagname. 
 

Artikel 3 

De retributie bestaat uit twee delen en wordt als volgt vastgesteld: 

• Deel 1: Forfaitaire retributie bestuurlijke inbeslagname voertuig: 

o tot 3.500 kg:€ 74,00 

o  vanaf 3.500 kg:€ 148,00 

• Deel 2: bewaarkost per kalenderdag: 

o voor een voertuig tot 3.500 kg: €1,20 

o voor een voertuig vanaf 3.500 kg:€ 1,60 
 

Artikel 4 

§ 1. De retributie is verschuldigd door de persoon die de bestuurder/gebruiker was van het voertuig op het 

moment van de feiten die aanleiding gaven tot de inbeslagname van het voertuig. 

§ 2. De houder van de nummerplaat en/of de eigenaar, dan wel bezitter, van het voertuig is de retributie 

verschuldigd indien de bestuurder in gebreke blijft. 
 

Artikel 5 

§ 1. De totale retributie is verschuldigd bij opheffing van de bestuurlijke inbeslagname, en dient uiterlijk op 

het moment van ophaling van het voertuig betaald te worden. 

§ 2. De betaling van de retributie dient contant te gebeuren, bij voorkeur met debet- of creditcard. De 

Financiele dienst van de stad Sint-Truiden staat in voor de inning van de retributie. 

§ 3. Op het moment van ophaling van het voertuig dient de verschuldigde retributie volledig betaald te zijn. 

Het voertuig wordt niet vrijgegeven zolang de betaling niet voldaan is. 

§ 4. Indien de betaling van de volledige retributie niet voldaan is op de voorziene dag van ophaling en/of het 
voertuig niet opgehaald wordt op de voorziene dag van ophaling, wordt de stalling verlengd en de 
bijkomende bewaarkost eveneens aangerekend. 

§5. Het voertuig wordt maximaal tot 6 maanden na de bestuurlijke inbeslagname bewaard. Indien de 
retributie na die 6 maanden niet betaald is, wordt het voertuig eigendom van de stad overeenkomstig 

 
109 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 27 september 2021. 
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artikel 2279 BW. 

Artikel 6 
Bij gebrek aan betaling beschikt het stadsbestuur, met het oog op de invordering, over de mogelijkheid om 
een dwangbevel uit te vaardigen voor de onbetwiste en opeisbare retributie, zoals voorzien in artikel 177 
van het decreet lokaal bestuur. Voor de betwiste retributie kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke 
rechtbank wenden.  

Artikel 7 
Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig 
artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 
286, 287, 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.  
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109.Retributiereglement voor het parkeerterrein sportpark Haspengouw 
van de stad Sint-Truiden110 

 

 

Artikel 1 - Omschrijving van de prestatie. 

De Stad Sint-Truiden heft een retributie voor het parkeren op het parkeerterrein 

Sportpark Haspengouw, Olympialaan te Sint-Truiden. 

 

Artikel 2 – Begripsomschrijving. 

Kortparkeren: het parkeren van een voertuig op het parkeerterrein aan het tarief 

zoals vermeld als eerste punt onder artikel 3. 

 

Parkeerrecht: recht om te parkeren op het parkeerterrein; een 

parkeerrecht wordt verkregen door nummerplaatherkenning door 

een intelligente camera geschikt voor automatische 

nummerplaatherkenning. 

 

Tarief: de som die betaald moet worden voor het gebruik van het parkeerterrein. 

Er is geen btw van toepassing hierop.  
 
Artikel 3 - Tarief 

 
Tarief kortparkeren 
Parkeerduur Tarief 

1 uur 0 euro ( gratis) 

2 uur 1,00 euro 

3 uur 2,00 euro 

4 uur 3,00 euro 

5 uur 4,00 euro 

6 uur 5,00 euro 

7 uur 6,00 euro 

8 uur 7,00 euro 

9 uur 8,00 euro 

10 uur 9,00 euro 

11 uur 10,00 euro 

12 uur 11,00 euro 

13 uur 12,00 euro 

14 uur 13,00 euro 

15 uur 14,00 euro 

16 uur 15,00 euro 

17 uur 16,00 euro 

18 uur 17,00 euro 

19 uur 18,00 euro 

20 uur 19,00 euro 

21 uur 20,00 euro 

24 uur 20,00 euro 

 
110 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 27 september 2021. 
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De tarieven worden aangerekend per schijf 

zoals in de tabel vermeld. De schijven zijn 

ondeelbaar. 

 

Artikel 4 - Tarief foutief parkeren 

4.1. Bij parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor 

personen met een handicap zonder dat de speciale parkeerkaart 

voor personen met een handicap of van een daarmee 

gelijkgestelde kaart, bedoeld in art. 27.4.1 en 27.4.3 van het 

Algemeen Verkeersreglement, zichtbaar 

werd aangebracht, is een bijkomende retributie verschuldigd van 

25 euro per dag, bovenop het op dat ogenblik geldende tarief. 

4.2. Bij parkeren buiten de aangebrachte markeringen die de 

parkeerplaats afbakenen, waardoor meerdere parkeerplaatsen 

worden bezet, is betaling verschuldigd voor het bezetten van al 

deze parkeerplaatsen. 

4.3. Bij het verlaten van het parkeerterrein zonder geldig 

abonnement, zonder geldig parkeerrecht door herkenning van de 

nummerplaat door een intelligente camera voor de automatische 

nummerplaatherkenning bij de uitgang, is een forfaitaire retributie 

verschuldigd van 22,10 euro. Indien de werkelijke parkeerkost 

echter hoger is dan 22,10 euro wordt het tarief voor de werkelijke 

parkeerduur aangerekend. 

Dit tarief wordt geïnd via schriftelijke uitnodiging tot betaling gericht aan de 

titularis van de nummerplaat. 

4.4. Ingeval een wielklem werd geplaatst overeenkomstig het 

Reglement op het gebruik van het parkeerterrein Sportpark 

Haspengouw van de stad Sint-Truiden is een bijkomende 

retributie verschuldigd van 25 euro bovenop het op dat ogenblik 

geldende tarief. 

4.5. De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van 

elektrische voertuigen mogen enkel worden ingenomen door 

elektrische voertuigen voor de duur van het opladen van het 

voertuig. Indien de stekker van het elektrisch voertuig niet in het 

stopcontact zit of de voorbehouden parkeerplaats door een niet-

elektrisch voertuig wordt ingenomen, is een bijkomende retributie 

verschuldigd van 25 euro per dag, bovenop het op dat ogenblik 

geldende tarief. 

 
Artikel 5 - Schuldenaar 

De persoon of rechtspersoon die zijn wagen op het parkeerterrein parkeert of op 

andere wijze gebruik maakt van de dienstverlening vermeld in dit reglement. 
De houder van de nummerplaat is solidair en ondeelbaar gehouden tot betaling 
van de retributie. 

 
 



579  

Artikel 6 - Betalingswijze 

De betaling van de retributie gebeurt bij het verlaten van het 

parkeerterrein: hetzij door het gebruik van de beschikbare parkeerapp 

waarbij men akkoord gaat dat deze betaling automatisch verrekend 

wordt, hetzij aan de betaalautomaat door middel van elektronische 

betaalmiddelen. 

 
Artikel 7 - Algemene bepalingen 

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd 

en worden 25 euro administratiekosten aangerekend. Het volledig 

verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel 

overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het decreet Lokaal Bestuur 

van 22 december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg. 
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110.Reglement op de handcarwashes111 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

Handcarwash 

Een vestigingseenheid zonder vaste inrichting met industriële 

wastechnieken, waar door werknemers en/of andere betrokkenen bij de 

handcarwash motorvoertuigen van derden manueel worden 

gewassen/gepoetst en/of worden behandeld met beschermingsmiddelen 

zoals waxen e.d., eventueel ook op een andere locatie dan de 

vestigingseenheid. 

 

Gevestigde handcarwash 

De handcarwash die beschikt over een omgevingsvergunning klasse 2 

of een geldige melding heeft gedaan in het kader van de 

milieureglementering klasse 3 én beschikt over een actieve 

inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor een 

vestiging voor het wassen en poetsen van motorvoertuigen (Algemene 

systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen – België 

(NACE-Bel) code 45206). 

 
Uitbater 

De natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de 

rechtspersoon, voor wiens rekening en risico de handcarwash wordt 

uitgebaat. 

 

Organen van de uitbater (rechtspersoon) 

Alle personen die enige bevoegdheid hebben tot het nemen van 

beslissingen of het vertegenwoordigen van de rechtspersoon als 

uitbater van de carwash (vennoten, bestuurders, zaakvoerders, etc.). 

 

Uitbatingsvergunning 

Toelating van de burgemeester voor de uitbater om op een welbepaalde 

locatie een handcarwash uit te baten, waarbij er aan een aantal 

voorwaarden is en blijft voldaan. Het gaat niet om een 

omgevingsvergunning. 

 

Vestigingseenheid 

Elke plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, 

waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of 

van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. 

 
Artikel 2  

Vergunningplicht 

 
111 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 30 augustus 2021. 
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§1. Elke uitbater van een handcarwash op het grondgebied van stad 

Sint-Truiden dient te beschikken over een geldige 

uitbatingsvergunning op zijn naam en voor de betreffende 

vestigingseenheid. 

§2. Gevestigde handcarwashes die al open waren voor de 

inwerkingtreding van dit reglement genieten van een overgangsperiode 

van 6 maanden, ingaand op het moment van de inwerkingtreding van 

dit reglement, om een uitbatingsvergunning aan te vragen. Het 

bewijs van aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de 

definitieve uitbatingsvergunning wordt verleend of geweigerd. Bij 

weigering heeft de uitbater 6 maanden de tijd om zich in orde te 

stellen met de voorwaarden en een nieuwe aanvraag in te dienen. 
Zij dienen niet te voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 6 §1 punt 1. 

§3. Voor eenzelfde locatie kan slechts één uitbatingsvergunning aangevraagd en 
afgeleverd worden. 

§4. Bij iedere wijziging van vestigingseenheid of wijziging met betrekking 

tot de uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning aangevraagd 

te worden. 

§5. In de volgende gevallen is er sprake van een wijziging met betrekking tot de 

uitbater: 

 
o indien het gaat om een natuurlijke persoon als uitbater: de 

overdracht naar een andere persoon of naar een 

rechtspersoon of de uitbreiding met een bijkomend persoon; 

o indien het gaat om een rechtspersoon als uitbater: een wijziging 

van de zaakvoerder(s)/bestuurders/vennoten, wijziging van 

rechtsvorm of de overdracht van de rechtspersoon naar een 

andere of de fusie met of overname door een andere rechtspersoon 

 
Artikel 3  
Uitzonderingen 

Dit reglement is niet van toepassing op: 

 
• een occasionele handcarwash: tijdelijke handcarwash activiteit, die 

niet verbonden is aan een vaste locatie en uitgevoerd wordt in 

naam en voor rekening van een vzw en/of feitelijke vereniging en/of 

een natuurlijke persoon die geen handelaar is. Onder tijdelijk wordt 

verstaan: maximum 4 dagen per jaar ongeacht de locatie; 

• taxibedrijven, bedrijven voor handel (verhuur, verkoop) in of 

onderhoud/reparatie van motorvoertuigen of onderdelen ervan, 

die voertuigen in eigen beheer wassen of poetsen; 

• het wassen of poetsen van eigen 

bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens gekoppeld aan eigen 

bedrijvigheid of industriële activiteit. 

 
Artikel 4 

De aanvraag 

§1. Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater 

een aanvraag in bij het team Economie, toerisme en evenementen aan 

de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier. De aanvraag 
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bestaat minstens uit: 

 
• een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; 

• een kopie van de statuten (indien uitbating door een rechtspersoon); 

• uittreksels uit het strafregister van het land van de woonplaats of 

een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk 

beëdigd vertaald (art. 595 Sv – max. 1 maand oud): bij een 

eenmanszaak van de eigenaar ervan en bij een vennootschap van 

alle zaakvoerders/bestuurders zoals vermeld in de statuten; 

• een bewijs dat de aanvrager kan beschikken over de aangevraagde 

vestigingsplaats (bvb. Een eigendomsakte of een huurcontract – 

eventueel onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van 

een vestigingstoelating); 

• een plan van de locatie, met aanduiding op schaal van het aantal 

parkeerplaatsen, wasruimte en circulatieruimte; 

• een overzicht van alle (rechts)personen die in welke hoedanigheid 

ook betrokken zijn bij de exploitatie van de publiek toegankelijke 

inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit 

en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger) evenals 

een kopie van de identiteitskaart en een bewijs van 

aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al 

deze(rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is; 

• een kopie van het actuele UBO-register; 

• een kopie van het actuele aandeelhoudersregister; 

• een overzicht van alle oprichtingskosten en investeringen, evenals 

alle financieringsbronnen die hiervoor aangewend werden of 

worden met opgave van een onderscheid tussen eigen vermogen 

en vreemd vermogen, inclusief stavingsstukken voor de 

financieringsbronnen, en met opgave van de 

bankrekeningnummers die gebruikt (zullen) worden voor de 

exploitatie; 

 
De aanvrager wordt binnen een termijn van 14 dagen, volgend op de 

dag van ontvangst van de aanvraag, in kennis gesteld van de 

ontvankelijkheid ervan. 

Indien de aanvraag onontvankelijk is, wordt de aanvrager hiervan in 

kennis gesteld, en wordt het dossier terugbezorgd aan de aanvrager 

en niet verder beoordeeld. Indien de aanvraag ontvankelijk is, wordt 

ze verder beoordeeld op volledigheid. 

De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens 

vermeld in het standaard aanvraagformulier ontbreken. Indien de 

aanvraag ontvankelijk doch onvolledig is, wordt de aanvrager hiervan 

in kennis gesteld, met aanduiding van de ontbrekende stukken of 

gegevens, en heeft deze 30 dagen de tijd volgend op de datum van de 

kennisgeving om het dossier te vervolledigen. Indien dat niet gebeurt 

binnen deze termijn, wordt het dossier terugbezorgd aan de aanvrager 

en niet verder beoordeeld. 

Indien de aanvraag ontvankelijk en volledig is, wordt de aanvrager 

hiervan tevens tijdig in kennis gesteld. 

§2. De aanvraag is onontvankelijk wanneer de vestiging 

stedenbouwkundig ontoelaatbaar is op de plaats van aanvraag. 
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§3. De aanvraag is onvolledig wanneer de informatie en/of de 

documenten ontbreken, vermeld in het aanvraagformulier. De aanvrager 

beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit 

feit, om ontbrekende informatie en/of documenten in te dienen. 

 

 
Artikel 5  

Ten gronde 

§1. Na de melding van een ontvankelijke en volledige aanvraag, 

volgen de controles van de voorwaarden zoals vermeld in artikel 6. 

§2. De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen relevante 

documenten moeten overhandigd worden ter beoordeling van de 

uitbatingsvergunningaanvraag. 

§3. Binnen de termijn van 90 kalenderdagen na de ontvangstmelding 

van de ontvankelijke en volledige aanvraag of vanaf het tijdstip waarop 

de aanvrager de aanvullende informatie en/of documenten indiende, 

wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de 

complexiteit van het dossier, mag deze termijn éénmaal worden 

verlengd voor maximaal dezelfde duur. 

§4. Bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of 

verlengde termijn, wordt de uitbatingsvergunning geacht te zijn 

aanvaard. 

 

Artikel 6  
Voorwaarden 

§1. De uitbatingsvergunning voor een handcarwash wordt door de 

burgemeester enkel toegekend aan de uitbater van een handcarwash 

op voorwaarde dat: 

 
1. De uitbater op de vestigingsplaats beschikt over een bedrijfsruimte die 

per wasruimte voor één personenwagen is voorzien van: 

1. interne gemarkeerde parkeerplaatsen (min. 2,5 x 5 

meter per parkeervak) voor minimum 3 

personenwagens; 

2. interne circulatieruimte voor parkeermanoeuvres (minimum 3 

meter breed), zodanig dat het in- en uitrijden van een intern 

parkeervak niet op de openbare weg gebeurt. 

2. De aanvrager het bewijs levert dat hij kan beschikken over deze bedrijfsruimte. 

3. Een voorafgaand administratief onderzoek gunstig is. Dit onderzoek bestaat uit: 

 
• a. een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de conformiteit 

van de inrichting met de geldende reglementering inzake de 

omgeving, meer bepaald stedenbouw en milieu; 

• b. een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de 

conformiteit van de inrichting met de geldende 

brandveiligheidsvoorschriften; 

• c. een moraliteitsonderzoek, bestaand uit: 

o een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al 

dan niet met uitstel, voor inbreuken op de mensenhandel, 

zoals bedoeld in hoofdstuk III ter van Titel VIII van boek II 

van het Strafwetboek; 
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o een onderzoek naar recente vaststellingen en/of 

veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor inbreuken op 

de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of wegens 

daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of 

andere overheidsdiensten; 

o een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude; 

o een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn 

dat in de private doch voor het publiek toegankelijke plaats, 

herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden 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 komen; 

o een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor 

inbreuken op wettelijke verplichtingen die verband houden 

met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 

naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 

beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, 

beroepskaart, leurkaart, arbeidskaart), administratieve 

verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, 

sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen (o.m. aangifte 

en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en 

fiscale verplichtingen, vennootschapsrechtelijke 

verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen 

met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving 

met betrekking tot de openingsuren, voedselveiligheid, 

rookverbod, milieureglementering e.a. 

 

Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, 

uitgevoerd op de private doch voor het publiek 

toegankelijke plaats, op de uitbater en desgevallend op de 

organen van de rechtspersoon. Deze personen dienen 

meerderjarig te zijn en een recent (= max. 1 maand oud) 

uittreksel uit het strafregister (art. 595 Sv) voor te leggen, 

een uittreksel uit het strafregister van het land van de 

woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, 

desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald. 

 

Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook 

deelnemen of zullen deelnemen aan de exploitatie van de 

instelling, dient de uitbater te verklaren dat niemand van 

hen valt onder de weigeringsgronden verwoord onder 

artikel 6 moraliteitsonderzoek. Alle voormelde personen 

dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, 

met inbegrip van een officiële woonplaats. 

 
• d. een financieel onderzoek, bestaande uit een onderzoek naar 

de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van 

welke aard ook. Het financieel onderzoek wordt 

uitgevoerd op de uitbater. Indien de uitbater een rechtspersoon 

is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van 
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de uitbater en/of de vertegenwoordigers. Voor het financieel 

onderzoek kan o.a. het advies ingewonnen van de financiële 

dienst van de stad en de lokale politie. 
• e. Een onderzoek om na te gaan of de uitbater of een persoon die 

betrokken is bij de exploitatie al eerder betrokken was bij de 

exploitatie van een publiek toegankelijke inrichting waar een 

bestuurlijke maatregel of een gemeentelijke administratieve sanctie 

aan werd opgelegd. 

 

§2. Het onderzoek van de voorwaarden wordt verricht door de politie en 

de daartoe bevoegde externe en interne diensten. De burgemeester 

kan steeds alle nuttige inlichtingen (laten) inwinnen. 

 
Artikel 7  

Modaliteiten 

§1. De vergunning is geldig vanaf de datum die vermeld wordt in de vergunning. 

§2. De vergunning dient steeds op eerste vordering van een bevoegd 

controlerende ambtenaar ter inzage worden afgegeven. 

§3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen die een verandering 

uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van 

gegevens opgegeven in de aanvraag, met inbegrip van elke 

bestemmingswijziging, wijziging van orgaan/zaakvoerder en bij 

uitbreiding van de vestigingsplaats onmiddellijk te melden aan de 

burgemeester. Bij een wijziging van het orgaan van de rechtspersoon 

moet een nieuw uittreksel uit het strafregister van het land van de 

woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend 

behoorlijk beëdigd vertaald (art. 595 Sv – max. 1 maand oud), 

ingediend worden. Bij andere wijzigingen is een nieuwe vergunning 

vereist. 

§4. De burgemeester kan beslissen om de vergunning te beperken in de 

tijd en/of bepaalde voorwaarden te koppelen aan de vergunning. 

§5. De uitbatingsvergunning is een vergunning die wordt afgeleverd 

aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid. De 

uitbatingsvergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere 

uitbater noch kan zij worden overgedragen naar een andere 

vestigingseenheid. 

§6. Dit reglement en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 6 

van dit reglement dient nageleefd te worden zolang de uitbating 

duurt. 

§7. De politie of controlerend ambtenaar kan ten allen tijde een of 

meerdere geactualiseerde documenten opvragen die overeenkomstig 

artikel 4 aan de aanvraag toegevoegd moeten worden. De uitbater is 

ertoe gehouden deze documenten uiterlijk binnen 2 weken aan de 

politie of controlerend ambtenaar te bezorgen. 

 
Artikel 8  

Weigeringsgronden 

§1. De burgemeester kan de uitbatingsvergunning weigeren: 

 



586  

• indien de openbare orde gevaar loopt; 

• indien de onderzoeken, die voorafgaan aan het verlenen van de 

toelating negatief worden geadviseerd. 

 

§2. Een nieuwe identieke aanvraag van dezelfde uitbater en voor 

dezelfde vestigingseenheid volgend op een geweigerde aanvraag, kan 

ten vroegste 6 maanden na de datum vermeld in de 

weigeringsbeslissing worden ingediend, op straffe van 

onontvankelijkheid. 

Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een schriftelijke 

verklaring ondertekend door de uitbater, waarin is bevestigd dat alle 

voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn. 

 
Artikel 9 

Verval van de vergunning 

De vergunning vervalt van rechtswege: 

 
• op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode 

van langer dan 6 maanden feitelijk is onderbroken, tenzij dit het 

gevolg is van een maatregel van de overheid die niets te maken 

heeft met de uitbater of de manier van uitbaten; 

• in geval van faillissement; 

• in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling; 

• in geval van ontbinding van de rechtspersoon 

• in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken 

vestiging uit de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

• wanneer de milieuvergunning/omgevingsvergunning is geweigerd, 

vervallen, opgeheven of de uitbater op enigerlei wijze niet meer 

voldoet aan de meldingsplicht; 

• bij wijziging van de uitbater. 

 

Artikel 10 

Administratieve sancties en maatregelen 

§1. Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale 

reglementen en verordeningen geen andere straffen voorzien, kunnen 

inbreuken op dit reglement, gepleegd door personen vanaf 16 jaar of 

door rechtspersonen, gesanctioneerd worden met een gemeentelijke 

administratieve sanctie: 

 
• een administratieve geldboete, of 

• een administratieve schorsing of intrekking van een door de stad 

afgeleverde toelating of vergunning, en/of een tijdelijke of 

definitieve sluiting van een instelling. 

 

§2. Onverminderd het voorgaande, kan de politie bij vaststelling van 

een handcarwash zonder vergunning de inrichting onmiddellijk en ter 

plaatse sluiten en verzegelen. 

 
Artikel 11  

Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2021 
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Artikel 12  
Bekendmaking - toezicht 

§1. Dit reglement wordt bekendgemaakt conform art. 286 -287 DLB. 

§2. Een afschrift van dit reglement wordt conform art. 119 Nieuwe 

Gemeentewet overgemaakt aan de Bestendige Deputatie, de griffie van 

de politierechtbank en de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. 
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111.Algemeen retributiereglement vrije tijd112 

 

Sint-Truiden kiest voor een eigentijds, geïntegreerd en integraal lokaal 

vrijetijdsbeleid met regionale uitstraling en aantrekkingskracht als hoofdstad van 

Haspengouw. Het lokaal vrijetijdsbeleid in Sint-Truiden wil het unieke van onze 

stad ontwikkelen, tonen en delen en toegankelijk maken voor alle inwoners en 

bezoekers. 

 

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN RETRIBUTIES VRIJE TIJD 

 
Het algemeen retributiereglement vrije tijd is van toepassing op alle activiteiten 

en diensten die de stad Sint-Truiden aanbiedt in kader van haar vrijetijdsbeleid. 

Door samen te werken versterken de verschillende actoren elkaar, werken ze 

aanvullend, kunnen overlappingen geschrapt en tekorten aangevuld worden. 

Afstemming en samenwerking moet leiden tot een beter vrijetijdsaanbod voor 

onze inwoners en zo ook meer levenskwaliteit. 
De diverse tarieven worden in overleg met de betrokken adviesraden vastgelegd. 

Gratis tickets in kader van marketingdoeleinden, kortingen voor bepaalde 

doelgroepen en sociale tarieven maken deel uit van de visie van het stadsbestuur 

dat het vrijetijdsbeleid zo ruim mogelijk gepromoot moet worden en toegankelijk 

moet zijn. 

Zalen worden beheerd door diverse diensten op basis van geactualiseerde 

verhuurtarieven aan diverse categorieën van gebruikers. 

 
ARTIKEL 2.   BEPALINGEN PER AANBOD 

De stad Sint-Truiden vraagt een retributie voor het leveren van onderstaande 

diensten en producten in functie van haar vrijetijdsbeleid. 
 

§1. TARIEVEN VAST TE STELLEN DOOR HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF PATRI 

Bij besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2015 werd het autonoom 

gemeentebedrijf PATRI opgericht en de statuten ervan vastgesteld. Bij besluit 

van de gemeenteraad van 19 december 2019 werd een nieuwe 

beheersovereenkomst tussen stad en PATRI goedgekeurd. Het PATRI neemt een 

actieve rol in de stedelijke exploitatie van patrimonium inzake de beleidsvisie 

2020-2025met betrekking tot de beleidsdoelstellingen Sint-Truiden 'slimme 

stad en 'levendig stad'. 

Artikel 2 §5 bepaalt dat het PATRI verplicht, behoudens afwijking tussen 

partijen, de stedelijke reglementen over de terbeschikkingstelling en tarifering 

van goederen volgt. Indien er geen stedelijke reglementen over de ter 

beschikking stelling en tarifering van goederen beschikbaar zijn, stelt het PATRI 

deze zelf op in overleg met en met goedkeuring van de Stad. 

Artikel 17 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de tarieven voor 

gelijkaardige diensten in overeenstemming moeten zijn met de stad en indien 

er geen gelijkaardige tarieven zijn vastgesteld door de stad deze door het Patri 

mogen vastgelegd worden en goedgekeurd worden door de stad. 

 
112 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 22 februari 2021. 
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§3 stelt dat PATRI over nieuwe tarieven of wijzigingen aan bestaande tarieven, 

inbegrepen de eenvoudige indexering ervan, mag het PATRI zelfstandig 

beslissen op voorwaarde dat er een redelijke verhouding bestaat tussen het 

tarief en de kosten die betrekking hebben op de dienstverlening waarvoor het 

tarief geldt. Ingeval het PATRI een aanpassing wenst van meer dan 25 % voor 

bestaande tarieven, moet eerst de goedkeuring van de Stad worden gevraagd. 

 

Het AGB PATRI organiseert in de Trudosporthal, Toerisme Sint-Truiden, 

Cultuurcentrum de bogaard en de bibliotheek Toni Coppers diverse activiteiten. 

Deze tarieven sluiten aan bij het algemeen retributiereglement en nieuwe 

tarieven worden in overleg met het college van burgemeester en schepen 

vastgelegd binnen het algemeen kader van het retributiereglement. 

 
 

§2. CULTUURCENTRUM EN BIBLIOTHEEK 

De tarieven voor podiumvoorstellen en zaalverhuur van cultuurcentrum de 

bogaard worden bepaald door AGB PATRI. Er wordt een vorksysteem 

gehanteerd als principe voor het bepalen van de toegangsprijzen. Jaarlijks 

worden de prijzen van de podiumvoorstellingen vergeleken met die van de 

omliggende cultuurcentra, er wordt een vergelijkend marktonderzoek met 

cultuurcentra met een vergelijkbaar programma, waarna evaluatie volgt naar 

het volgende seizoen toe. De adviescommissie bibliotheek en cultuurcentrum 

geeft advies. 

De tarieven voor de bibliotheek worden bepaald door AGB PATRI in het 

gebruiksreglement bibliotheek Sint-Truiden en Nieuwerkerken en werkt via 

aantal voorwaarden bepaald vanuit het Vlaams Eengemaakt 

Bibliotheeksysteem. 

 
 

§3. TOERISME 

In kader van haar promotietaken en het belevingstoerisme ontwikkelt, 

promoot en verkoopt de dienst toerisme diverse producten en arrangementen voor 

toeristen. Deze productontwikkeling ontstaat op basis van actuele markttrends 

en het nieuwe toerisme dat in overleg met Toerisme Limburg en Toerisme 

Vlaanderen ontwikkeld wordt. 
Deze retributie en tarieven worden nader bepaald in het Tariefreglement Toerisme 
van AGB PATRI. 
 

 

§4. SPORT 

In kader van haar promotietaken en het sport voor allen beleid ontwikkelt, promoot en 

verkoopt de dienst sport diverse sportactiviteiten en producten. 

Deze retributie en tarieven worden nader bepaald in het Tariefreglement Vrije 

Tijd van de stad Sint Truiden. Bepaalde diensten worden aangeboden vanuit 

het AGB PATRI {Trudosporthal). 

 
 

§5. UITLEENDIENST 

De stad Sint-Truiden stelt via het Uitleenreglement materialen ter beschikking 

aan niet-commerciële verenigingen of organisaties van Sint-Truiden, zijnde: 
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Categorie 1. : 

Categorie 1. a de stadsdiensten en gemeentebedrijven, O.C.M.W. Sint-

Truiden, brandweer, politie en de diensten van het ministerie van Defensie 

op het grondgebied van de stad Sint-Truiden dienen geen waarborg en huur 

te betalen; 

Categorie 1. b: de erkende organisaties (nominatieve lijst betoelagingen) die in 
samenwerking 

met de stadsdiensten een erkende activiteit organiseren dienen wel een 

waarborg maar geen huur te betalen; 
 

Categorie Il: 

Categorie Il a: alle adviesraden en hun aangesloten verenigingen, erkende 

buurtcomités, serviceclubs, niet winstgevende vzw's, de scholen en 

ouderverenigingen van Sint-Truiden dienen huurgeld en waarborg te 

betalen; 

Categorie Il b: de jeugdkampen georganiseerd door het Sint-Truidens 

jeugdwerk krijgen 50 % korting; 

Categorie ll. c: de gemeentebesturen van buurgemeenten en het 

stadspersoneel kunnen slechts één maand voor aanvang activiteit 

materialen ontlenen en dienen waarborg en huurgeld te betalen. 

 

De te huren materialen en tarieven zijn opgesomd in de bijlage van het 

Uitleenreglement (afsprakennota Uitleendienst). De lijst van materialen kan 

steeds aangevuld of gewijzigd worden door het College van Burgemeester of 

Schepenen. 

 

§6. JEUGD 

Voor wat betreft de activiteiten van de dienst Jeugd worden de meeste 

activiteiten aan een kostendekkend maar ook laag tarief aangeboden gezien 

het gevoerde jeugdwelzijnsbeleid. 

 
 

§7. WELZIJN 

Voor wat betreft de activiteiten van de dienst Welzijn wordt er gewerkt met 

kostendekkende tarieven voor uitstappen en voor de informatieve en 

sensibiliserende activiteiten worden overheadkosten niet doorgerekend aan de 

deelnemers. 

 

 
ARTIKEL 3. TARIEVEN VOOR DOELGROEPEN 
 

§1. vrijetijdsparticipatie en UiTPAS 

Met het Participatiedecreet zet de Vlaamse overheid sinds 2016 in op 'Lokale 

netwerken personen in armoede' die participatiedrempels voor personen in 

armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerken. Sint-Truiden 

heeft voor een tweede periode (2020-2025} een goedgekeurd afsprakennota en 

zal de toepassing van de UiTPAS verder uitbouwen, de integrale toegang tot het 

vrijetijdsaanbod verder vergroten en de communicatie verbreden. 

 

De stad werkt sinds 2016 aan een geïntegreerd vrijetijdsbeleid en 
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vrijetijdsparticipatie en wil zoveel mogelijk inwoners laten genieten van het 

ruime vrijetijdsaanbod in Sint-Truiden. De stad werkt daarom voorhaal sociaal 

kansenbeleid vanaf 2018 met het UiTPAS-programma van de Vlaamse overheid. Dit 

is een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen en een kansenpas met 

80% korting voor mensen in armoede. Zo kunnen ze makkelijker en zonder 

stigmatisering deelnemen aan het vrijetijdsleven. Voor organisatoren biedt 

UiTPAS de kans om hun aanbod onder de aandacht te brengen en in te spelen 

op het potentieel van de UiTPAS als loyaliteitsprogramma. De stad krijgt beter 

inzicht in het participatiegedrag van haar inwoners en kan haar administratie 

vereenvoudigen. Telkens men deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit kan men 

een punt sparen en die punten nadien bij alle deelnemende partners omruilen 

tegen allerlei voordelen. 

 

De UiTPAS is er voor iedereen vanaf 3 jaar en moet eenmalig gekocht worden bij de 

stad. De UiTPAS kost 4 euro. Kinderen tot 18 jaar krijgen een gratis UiTPAS. De 

UiTPas staat op naam en blijft levenslang geldig. 

Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds; als je een 

leefloon ontvangt; als je in collectieve schuldbemiddeling (schuldbemiddelaar) of 

budgetbeheer/begeleiding (Sociaal Huis of CAW} bent; na een sociaal/financieel 

onderzoek (door het Sociaal Huis of CAW}; of als je werkt in een beschutte/sociale 

werkplaats betaal je slechts 1 euro voor een UiTPAS en heb je recht op het 

kansentarief (80 % korting op de activiteiten met een UiTPAS logo in de stad Sint-

Truiden. Het kansentarief wordt jaarlijks gecontroleerd door de stad en Publiq 

Vlaanderen en automatisch gekoppeld aan de UiTPAS via een beveiligde link 

naar de kruispuntendatabank. 

 
 

§2. Mensen met een handicap 

De begeleider van mensen met: 

het algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid (Directie-generaal Personen met een handicap) met de 

vermelding dat je ten minste 9 punten op de schaal van 

zelfredzaamheid scoort of dat je verdienvermogen verminderd is tot 

1/3; 

of met een European Disability Pas 

kunnen op sommige activiteiten gratis toegang krijgen mits het 

voorleggen van de begeleiderspas. 

De begeleiderspas is gratis en je kan hem aanvragen bij de provinciale 
overheid. 

De begeleiderspas is enkel geldig voor activiteiten en organisaties die deze 

pas aanvaarden. De lijst met organisaties waar je de begeleiderspas kan 

gebruiken, vind je op www.limburg.be/begeleiderspas. Op verzoek kan de 

Stad Sint-Truiden een actuele lijst van deelnemende acties en 

organisaties opsturen. Als verschillende bezitters van een begeleiderspas 

samen een voorstelling of activiteit willen bezoeken, moeten ze vooraf 

contact opnemen met de organisatie of dienst om na te gaan of dit 

mogelijk is voor de betreffende activiteit. 

 

 

http://www.limburg.be/begeleiderspas
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112.Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (GECORO) van gemeente Nieuwerkerken113 

 

Hoofdstuk 1: doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en 

aanwezigheid  
 

Juridische grond:  
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd door de Vlaamse regering op 15 
mei 2019 en latere wijzigingen;  

• besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels 
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en 

gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;  
• besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een 
deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke 

commissies voor ruimtelijke ordening;  
• decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 304§3, inzake de evenwichtige 

vertegenwoordiging in gemeentelijke adviesraden.  
 
Bevoegdheden:  

• de GECORO geeft, binnen de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
advies aan de gemeenteraad en/of het college bij de totstandkoming van het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, de 
gemeentelijke uitvoeringsplannen en de gemeentelijke verordeningen;  
• cfr. art. 1.3.3 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: om advies gevraagd 

worden door de gemeenteraad over alle vraagstukken van gemeentelijke ruimtelijke 
ordening en op eigen initiatief opmerkingen maken en voorstellen doen.  

 
Art. 1: doelstelling van het huishoudelijk reglement  
Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de GECORO. Het bevat naast 

de elementen die minimaal zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) ook de elementen die door de GECORO nodig worden geacht voor de goede 

werking.  
 
Art. 2: samenstelling en taken van de GECORO  

De GECORO is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, het secretariaat, de 
effectieve leden en plaatsvervangende leden.  

 
1. De voorzitter  
De voorzitter organiseert de werking van de GECORO en van de eventuele werkgroepen: 

• hij roept de GECORO samen, opent, leidt en sluit de vergadering,  
• hij legt de stukken voor waarover advies gevraagd wordt, zorgt dat het advies, 

geformuleerd wordt en doet erover beraadslagen en eventueel stemmen,  
• hij tracht de vergadering zo structureel en efficiënt mogelijk te laten verlopen,  

• hij waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement en de deontologische code.  
 
2. De ondervoorzitter  

De ondervoorzitter oefent bij afwezigheid van de voorzitter dezelfde functies uit en heeft 
in die omstandigheden dezelfde bevoegdheden als de voorzitter. Indien ook de 

ondervoorzitter verhinderd is wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste 

 
113 Goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwerkerken op 17 juni 2021. 
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aanwezige lid. De ondervoorzitter laat zich tijdens het voorzitterschap vervangen door 
haar plaatsvervanger.  
 

3. Het secretariaat  
Zorgt voor de praktische organisatie van de vergaderingen en maakt de verslagen op:  

• bezorgt de agenda, verslagen en de nodige informatie aan de leden,  
• ontsluit de stukken digitaal,  

• stelt de aanwezigheidslijst beschikbaar tijdens de vergadering,  
• neemt de stemmingen op,  
• zorgt voor de uitbetaling van de zitpenningen.  

 
4. Leden  

De GECORO bestaat uit effectieve en plaatsvervangende leden. De leden die de 
vergadering bijwonen, nemen vooraf de stukken door die hen worden overgemaakt en 
tekenen bij aanvang van de vergadering de aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt 

overgenomen in het verslag. Bij het digitaal vergaderen wordt er ofwel een 
schermafdruk genomen of een aanwezigheidslijst uit teams gegenereerd.  

 
Art. 3: vertegenwoordigers van politieke fracties  
De politieke fracties worden voor elke vergadering uitgenodigd. Zij ontvangen dezelfde 

documenten als de leden van de GECORO. De afgevaardigden kunnen aan de 
toelichtingen en vraagstelling deelnemen maar mogen de adviesvorming en stemming 

niet bijwonen.  
 
Art. 4: aanwezigheid van externe genodigden en deskundigen  

De GECORO kan genodigden toelaten en de nodige instanties, personen of betrokkenen 
uitnodigen voor een toelichting. Deze kunnen aan de toelichtingen en vraagstelling 

deelnemen maar mogen de adviesvorming en stemming niet bijwonen.  
 
Art. 5: openbaarheid van de vergaderingen  

De vergaderingen van de GECORO zijn niet openbaar.  
 

 
Hoofdstuk 2: de werking 
  

Art. 6: agenda  
De agenda wordt in overleg met de voorzitter opgemaakt. Indien een lid een punt wenst 

te agenderen deelt deze dit mee ten minste drie weken voor de vergadering. Een 
agendapunt kan bij hoogdringendheid geagendeerd worden indien het ten minste 3 
dagen voor de vergadering aan de voorzitter wordt meegedeeld en bij de aanvang van 

de vergadering door 1/3de van de aanwezige leden wordt aanvaard.  
 

Art. 7: oproeping  
§1. De GECORO wordt bijeengeroepen door de voorzitter en het secretariaat.  

De uitnodiging gebeurt per e-mail ten minste 7 werkdagen voor de vergadering, met 
vermelding van datum, uur, plaats van de vergadering en de agenda.  
De effectieve leden en de politieke fracties ontvangen de uitnodiging. Externe 

deskundigen worden afzonderlijk aangeschreven.  
Bij de uitnodiging worden alle relevante stukken digitaal toegevoegd.  

§2. Bij hoogdringendheid kan de voorzitter beslissen een vergadering op kortere termijn 
bijeen te roepen. De uitnodiging vermeldt een motivatie voor de hoogdringendheid. 
Indien op het moment van de vergadering ten minste 2/3de van de leden aanwezig is, 

dan kan geldig worden vergaderd en gestemd.  
§3. De voorzitter roept de GECORO bijeen binnen vijftien dagen die volgen op een 
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verzoek van:  
• de gemeenteraad,  
• het college van burgemeester en schepenen,  

• minstens 1/3de van de leden van de GECORO,  
• de gemeentelijke omgevingsambtenaar wanneer die de GECORO om advies verzoekt 

omtrent een aanvraag voor omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning.  
 

Art. 8: vergaderingen en aanwezigheden  
 
1. Vergadering  

Een vergadering kan zowel fysiek als digitaal georganiseerd worden. Voor de periode 
januari-juni en september-december worden een aantal data vastgelegd in samenspraak 

met de leden.  
Indien er geen agendapunten zijn, wordt de vergadering tijdig geannuleerd.  
De vergaderingen worden op de volgende wijze gestructureerd:  

• goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering,  
• terugkoppeling naar eerder gegeven adviezen,  

• toelichting van het agendapunt met daarna de vraagstelling,  
• adviesvorming,  
• eventuele stemming,  

• toelichten variapunten.  
De volgorde van de agendapunten kan door de voorzitter worden gewijzigd.  

 
2. Aanwezigheden  
Elk effectief lid dat verhinderd is om een vergadering van de GECORO bij te wonen deelt 

dit tijdig mee aan hun plaatsvervanger en het secretariaat. Het plaatsvervangend lid 
brengt het effectief lid en het secretariaat op de hoogte van zijn 

aanwezigheid/afwezigheid.  
Het secretariaat volgt de aanwezigheid en verontschuldigingen van de leden op en 
neemt deze op in het verslag. Elk lid, effectief of plaatsvervangend, kan zijn mandaat 

stopzetten, dit door een mail te bezorgen aan de voorzitter en het secretariaat.  
Elk lid van de GECORO dat zonder melding aan het Secretariaat of zonder 

verantwoording driemaal achtereenvolgens afwezig is, is ambtshalve ontslagnemend. De 
voorzitter brengt de betrokkene daarvan op de hoogte.  
Elk lid dat zijn mandaat verliest of zelf stopzet, wordt vervangen. De maatschappelijke 

geleding die het lid vertegenwoordigt kan een nieuwe kandidaat aanreiken.  
De voorzitter verzoekt de gemeenteraad om een nieuw lid te benoemen.  

De leden worden gewezen op hun engagement aan de GECORO om de vergaderingen 
zoveel als mogelijk bij te wonen en een actieve inbreng te hebben.  
 

De commissie kan slechts geldig beslissen wanneer ten minste de helft van haar leden 
aanwezig is. Is die voorwaarde niet vervuld, dan kan de commissie op haar 

eerstvolgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, geldig beslissen over 
de onderwerpen die waren geagendeerd voor de vergadering waarop onvoldoende leden 

aanwezig waren, op voorwaarde dat de nieuwe vergadering niet binnen vierentwintig 
uur na de eerste plaatsheeft. Voor nieuwe agendapunten is opnieuw de aanwezigheid 
van de meerderheid van de leden vereist.  

 
Art. 9: de notulen  

Het verslag bevat een beknopte samenvatting van wat er in de vergadering wordt 
gezegd. Het geeft een overzicht van de vergadering, de essentie van de toelichting en 
de eventuele uitslag van de stemming weer. In het verslag worden geen namen 

vernoemd tenzij door een lid anders wordt gewenst.  
De verslagen worden binnen de 14 werkdagen per e-mail bezorgd aan alle aanwezige 
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leden.  
Eventuele reacties, zonder opnieuw de inhoudelijke discussie te openen, kunnen door de 
leden die aanwezig waren op de vergadering per kerende e-mail worden ingediend.  

De verslagen worden door het secretariaat bewaard en ter beschikking gesteld op de 
Teams-omgeving “GECORO Nieuwerkerken”.  

 
Art. 10: stemming  

§1. Om geldig te kunnen stemmen moet de helft +1 van de leden aanwezig zijn.  
§2. De leden stemmen bij handopsteking. De stemming wordt door de secretaris 
opgenomen die hierover verslag uitbrengt.  

§3. De beslissing gebeurt bij meerderheid van de leden. Bij staking van stemmen is de 
stem van de voorzitter beslissend.  

§4. Bij hoogdringendheid kan per e-mail worden gestemd. Deze stemming is geldig als 
de samenstelling in aantal wettig is. De stemgerechtigde leden zullen voldoende 
informatie mee krijgen om hun stem te kunnen uitbrengen. De voorzitter, 

ondervoorzitter en de leden hebben stemrecht. De secretaris heeft geen stemrecht.  
 

Art. 11: advisering  
Tijdens de vergadering notuleert de secretaris de standpunten van de leden.  
De standpunten worden door de secretaris omgevormd in een advies.  

De adviezen worden als volgt opgebouwd:  
• omschrijving van het onderwerp,  

• opgave van alle documenten die door de GECORO worden gebruikt om het advies te 
steunen,  
• een samenvatting van de informatie van de vorige adviesvorming in de GECORO; 

informatie en visies van interne en externe deskundigen worden eveneens vermeld; 
weergave van de verschillende visies,  

• het eigenlijke advies met een duidelijke inhoudelijke motivering,  
• het formuleren van aanbevelingen,  
• de unanimiteit of de eventuele stemverhouding met het eventuele gemotiveerde 

minderheidsstandpunt.  
Het uitgebrachte advies (gunstig, ongunstig of gunstig/ongunstig onder voorwaarden) 

wordt ter vergadering goedgekeurd.  
De leden krijgen per e-mail het afgewerkte advies. Eventuele reacties, zonder opnieuw 
de inhoudelijke discussie te openen, kunnen door de leden die aanwezig waren op de 

vergadering per kerende e-mail worden ingediend. De adviezen worden bezorgd aan het 
college, de gemeenteraad en aan diegene die het advies vraagt.  

Ze worden door het secretariaat bewaard en ter beschikking gesteld op de Teams-
omgeving “GECORO Nieuwerkerken”.  
(zie art. 14).  

 
Art. 12: presentiegelden  

Aan elk stemgerechtigd lid van de GECORO wordt presentiegeld toegekend voor elke 
geregistreerde bijgewoonde vergadering.  

Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgelegd door de gemeenteraad.  
 
Art. 13: deontologie en belangenvermenging  

Hierbij wordt verwezen naar het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot 
vaststelling van een deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en 

gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en is als bijlage aan het 
huishoudelijk reglement toegevoegd.  
Indien de voorzitter van oordeel is dat een lid een belang heeft bij een besproken 

onderwerp en het lid weigert zich uit de behandeling van het punt terug te trekken, dan 
kan de voorzitter hiervoor aan de GECORO om een geheime stemming vragen. De 
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GECORO kan het lid bij meerderheid van de bespreking en stemming uitsluiten.  
 
Art. 14: informatieverstrekking  

§1. Verslagen en adviezen van de GECORO zijn openbaar en opvraagbaar.  
§2. Er wordt een Teams-omgeving aangemaakt waarop alle informatie digitaal ter 

beschikking wordt gesteld. Het betreft nuttige algemene informatie (zoals plannen en 
studies) en bijzondere informatie (zoals dossiers), de verslagen en adviezen van de 

vergaderingen.  
Het correspondentie adres is ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be 


