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Status
Goedgekeurd met unanimiteit

Beschrijving
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad wijzigt rubriek 1.1 van het gecoördineerd politiereglement betreffende de openbare
orde. Er wordt een procedure ingeschreven inzake de aanvragen inname openbaar domein.
Regelgeving: bevoegdheid
- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
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Juridische grond
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en de latere wijzigingen
Argumentatie
Het gecoördineerd politiereglement bevat slechts een summiere regeling inzake de inname van het
openbaar domein. Artikel 24 van het gecoördineerd politiereglement bepaalt slechts dat het
organiseren van elk evenement op het openbaar domein verboden is zonder schriftelijke en
voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester. De aanvraag tot organisatie van een evenement
dient minstens 30 dagen voor de voorziene datum bij het college van burgemeester en schepenen
ingediend te worden.
Het politiereglement bevat geen regels inzake de inname van het openbaar domein voor andere
doeleinden dan evenementen.
Het is aangewezen om de procedure voor de inname van het openbaar domein duidelijk op te nemen
in het gecoördineerd politiereglement.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de inname van het openbaar domein in het kader van
evenementen en de inname van het openbaar domein in het kader van werven, werken en/of
verhuizingen.
De aanvragen inzake inname van het openbaar domein in het kader van evenementen dienen
minstens 30 dagen voor de voorziene datum van het evenement ingediend te worden bij de stad via
de daartoe voorziene webapllicatie.
De aanvragen inzake inname van het openbaar domein in het kader van werven, werken en/of
verhuizingen dienen ingediend te worden bij de politie van Leuven en dit minstens 10 werkdagen
vooraf in geval van inname van de rijbaan of bij verkeersbelemmeringen en minstens 4 werkdagen
vooraf ingeval van inname buiten de rijbaan of zonder verkeersbelemmeringen. De aanvragen dienen
te gebeuren via de daartoe voorziene webaplicatie.
Voor de inname van het openbaar domein in het kader van werven, werken en/of verhuizingen wordt
ook een regularisatieprocedure ingevoerd. In dit geval worden ook bijkomende administratieve kosten
aangerekend volgens het retributiereglement aangezien de aanvraag dan bij voorrang dient
behandeld te worden.
Dit dossier hangt samen met het gemeenteraadsdossier aangaande het retributiereglement inzake
laattijdig aanvragen van een vergunning voor de inname van het openbaar domein
(2020_CBS_07868).

Besluit
Artikel 1
Rubriek 1.1 van het gecoördineerd politiereglement betreffende de openbare orde te wijzigen volgens
de tekst als bijlage.

Bijlagen
1. Wijziging_PR_1_IOD_WNZ.docx
2. Wijziging_PR_1_IOD_WZ.docx
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1
1.1. Openbare orde
1.1.1. Algemeen
Artikel 20
Ieder die zich op het openbaar domein of een voor het publiek toegankelijke plaats bevindt, moet zich onmiddellijk
schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op de vrijwaring van de openbare orde en/of de
vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar.

1.1.2. Inname openbaar domein
1.1.2.1 Algemeen
Artikel 21
Definities
Voor de toepassing van deze rubriek wordt verstaan onder:
Afgesloten straat: een verkeersbelemmering waarbij de veilige doorrijdbare breedte minder is dan 3
meter en er in de meeste gevallen een omleiding voorzien moet worden.
Evenementen: alle gebeurtenissen op het openbaar domein met een sociaal, cultureel, politiek,
recreatief en/of sportkarakter, ongeacht het aantal deelnemers.
Inname openbaar domein (IOD): het tijdelijk privé gebruik van het openbaar domein voor een
evenement of in functie van werken, werven of verhuizingen.
Schade: de vastgestelde verschillen na de vergelijking tussen twee toestanden: enerzijds de actuele
toestand van de openbare ruimte zoals die zich na de inname voordoet, en anderzijds de toestand waarin
de openbare ruimte zich zou bevinden of zou zijn gebleven mocht de inname zich niet hebben
voorgedaan: in de praktijk wil dit zeggen zowel de zichtbare schade als de verborgen schade, als het
verlies van uitrusting of straatmeubilair enz…
Veiligheidszone: de plaats rond de werkzone die zorgt voor bescherming van de werkzone en de
omgeving.
Verkeersbelemmering: : elke hinder die de normale verkeerssituatie verstoort voor eender welke
weggebruiker rekening houdend met de tijd- en plaatsgesteldheid van de omgeving.
De
verkeersbelemmering kan veroorzaakt worden door een inname van het openbaar domein of door
activiteiten die buiten het openbaar domein plaatsvinden (bv. wachtende vrachtwagens omwille van
graafwerken op privé-domein).
Wegenwerken: alle kleine en grote werken aan de infrastructuur of nutsleidingen die deel uitmaken van
het openbaar domein van de stad Leuven (gemeentewegen of pleinen) of het Vlaams Gewest
(gewestwegen) zoals bepaald in artikel 595 van het gecoördineerd politiereglement.
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Werfzone: de zone vanaf de eerst aanwezige signalisatie tot voorbij de laatste signalisatie ter hoogte
van het einde van de werf.
Werkzone: de plaats waar men de werken uitvoert.

Artikel 22
Algemene bepalingen
Niemand mag zonder voorafgaande vergunning het openbaar domein innemen voor het organiseren van een
evenement of het plaatsen van eender welke constructie of verkeersbelemmering ten gevolge van werken, werven
of verhuizingen.
De vergunninghouder is verplicht om het openbaar domein zo beperkt mogelijk (in tijd en in ruimte) in te nemen
en de verkeersbelemmeringen tot een minimum te beperken. Van zodra de werken of het evenement beëindigd of
zodanig gevorderd zijn dat de inname niet meer noodzakelijk is, dient de vergunninghouder het openbaar domein
te ontruimen en zo nodig te herstellen in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de inname en/of zoals
vermeld in de plaatsbeschrijving.
De vergunninghouders moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunning en erover waken dat het
voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare orde in het gedrang kan
brengen. Een activiteit kan onmiddellijk worden stopgezet als wordt vastgesteld dat de voorwaarden zoals
opgelegd in de toegekende vergunning, niet worden nageleefd.
De vergunningen worden voorwaardelijk en herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en
onoverdraagbare titel, waarbij de stad geen enkele aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd betreffende de
gebeurtenis op het openbaar domein.
De aanvrager moet de vergunning bij zich hebben tijdens de inname van het openbaar domein. De vergunning
moet getoond worden op vraag van de politieambtenaren of gemachtigd personeel van de stad.
De vergunningen kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer blijkt dat de verstrekte inlichtingen in de
aanvraag niet correct zijn of wanneer het algemeen belang dit vereist.
De stad behoudt zich tevens te allen tijde het recht voor om de vergunning in te trekken of aan te passen in functie
van de concrete situatie en dit zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op enige schadevergoeding van welke
aard ook.
De vergunninghouder dient minstens 7 dagen voor de inname van het openbaar domein de nodige communicatie
te doen naar de personen die eventueel gehinderd worden. In deze communicatie moeten minstens volgende
elementen worden vermeld:

-

de aard van de hinder;
de periode van de hinder;
de contactgegevens van de verantwoordelijke.

In geval van afsluiten van een straat dient de vergunninghouder minstens 7 dagen voor de start van de inname van
het openbaar domein een oranje signalisatiebord te voorzien waarop minstens volgende elementen worden
vermeld:

-

“straat afgesloten”;
de reden van de hinder;
de periode van de hinder;
de contactgegevens van de verantwoordelijke.

1.1.2.2.

Vergunning IOD in het kader van evenementen

Artikel 23
Aanvraag
De aanvraag voor een vergunning IOD in het kader van een evenement dient minstens 30 dagen voor de voorziene
datum van het evenement ingediend te worden bij de stad door de vertegenwoordiger van de organisatie. De
aanvraag dient te gebeuren via de daartoe ter beschikking gestelde webapplicatie.
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Laattijdige, onvolledige of aanvragen die ingediend worden op een niet daartoe ter beschikking gestelde manier
zijn onontvankelijk.

Artikel 24
Vergunning
De vergunning wordt op naam van de aanvrager afgeleverd, zijnde de vergunninghouder.
De vergunninghouder kan aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade aan het openbaar domein. Zonder
voorafgaandelijke plaatsbeschrijving wordt het openbaar domein geacht in perfecte staat te zijn.
De vergunninghouder zorgt voor de veiligheid in de directe omgeving van het evenement en dient de wettelijk
vereiste signalisatie te voorzien. De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om de hinder voor de
andere weggebruikers te voorkomen.
Indien de stad Leuven het nodig acht extra maatregelen te nemen, zal de vergunninghouder hiervan op de hoogte
worden gesteld (mondeling of schriftelijk). De vergunninghouder is dan verplicht onmiddellijk deze maatregelen
te nemen.
Indien de vergunninghouder onvoldoende of geen maatregelen neemt om het openbaar domein dat hij inneemt of
de omgeving te beschermen, kan de stad Leuven deze bescherming verzekeren. De kosten hiervan zullen aan de
vergunninghouder worden aangerekend. De vergunninghouder vrijwaart de stad Leuven voor schade die
voortvloeit uit zijn nalatigheid.

Artikel 25
Ontgroening- en soortgelijke activiteiten
Ontgroening- en soortgelijke activiteiten moeten minstens 14 dagen vooraf gemeld worden aan de politie van
Leuven. De melding moet door de organisator worden gedaan.
De melding moet alle gegevens van de organisator vermelden: identiteit, adres, geboortedatum, telefoonnummer
(vast of mobiel).
Artikel 26
Risicovolle evenementen
Bij risicovolle evenementen kan er een verbod uitgevaardigd worden door de burgemeester om als
verantwoordelijke exploitant of door hem aangestelde personen van inrichtingen/uitbatingen en aanhorigheden die
al dan niet tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang beperkt tot bepaalde categorieën
van personen, gedistilleerde dranken, al dan niet in gemixte vorm, te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en
in welke hoeveelheid ook, tenzij de consument na bestelling of aanbod bediend wordt binnenin de zaak of
aanhorigheden en dit voor onmiddellijke consumptie aldaar.
Aan de tapeilanden in de festival-/evenementenperimeter mogen tijdens risicovolle evenementen geen
gedistilleerde dranken, noch samenstellingen van dranken die gedistilleerde dranken bevatten, verkocht en/of
geschonken worden.

1.1.2.3.

Vergunning IOD in het kader van werven, werken en/of verhuizingen

Artikel 27
Aanvraag
De aanvraag voor een vergunning IOD in het kader van werven, werken en/of verhuizingen dient minstens 10
werkdagen (dag van de aanvraag en uitvoering niet inbegrepen) voor de geplande aanvang van de werven, werken
en/of verhuizingen ingediend te worden bij de politie van Leuven in geval van inname van de rijbaan of bij
verkeersbelemmeringen.
De aanvraag voor een vergunning IOD in het kader van werven, werken en/of verhuizingen dient minstens 4
werkdagen (dag van de aanvraag en uitvoering niet inbegrepen) voor de geplande aanvang van de werven, werken
en/of verhuizingen ingediend te worden bij de politie van Leuven in geval van inname buiten of deels op de rijbaan
of zonder verkeersbelemmeringen.
De aanvraag dient te gebeuren via de daartoe ter beschikking gestelde webapplicatie.
Een aanvraag voor verlenging van de vergunning kan uitsluitend door de oorspronkelijke aanvrager worden
ingediend en dit via dezelfde applicatie. Deze dient te gebeuren uiterlijk 2 werkdagen voor het verstrijken van de
periode waarvoor de vergunning werd verleend.
Laattijdige, onvolledige of aanvragen die ingediend worden op een niet daartoe ter beschikking gestelde manier
zijn onontvankelijk, met uitzondering van gemotiveerde hoogdringende aanvragen.
Artikel 28
Specifieke voorwaarden in verband met de aanvraag
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1. Verhuis of voorbehouden van parkeerplaatsen
De aanvrager moet gebruik maken van het plan dat voorzien is in de applicatie. Daarbij moet de inname duidelijk
ingetekend worden met wat er op het openbaar domein komt te staan (bv. verhuiswagen, verhuislift, aantal
parkeerplaatsen, …) en op welke locatie.

2. Plaatsen container
De aanvrager moet gebruik maken van het plan dat voorzien is in de applicatie. Daarbij moet de inname duidelijk
ingetekend worden, met het voorziene symbool van een container, en op welke locatie.
De aanvrager voegt een getekende plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van de eventuele
gebreken (gestaafd door foto’s) toe in de toelichting of via een bijlage. Indien de plaatsbeschrijving ontbreekt,
wordt het openbaar domein geacht in perfecte staat te zijn.

3. Tijdelijke signalisatievergunning
De aanvraag moet vergezeld zijn van:

1) een gedetailleerd signalisatieplan dat voldoet aan de wettelijke vereisten o.a. het MB
van 7 mei 1999 met weergave van de categorie van verkeersbelemmering;
2) een plan van aanpak en timing van de uit te voeren werken;
3) de contactgegevens van een signalisatieverantwoordelijke die dag en nacht bereikbaar
is;
4) de contactgegevens van de opdrachtgevende instanties.
4. Andere soorten IOD (werven, plaatsen van stellingen, silo’s, bouwmaterialen, …)
De aanvraag moet vergezeld zijn van:

1) een inrichtingsplan van de inname met aanduiding van de plaatsbepaling van de
werkzone en veiligheidszone en de oppervlakte die de inname van de werfzone in
beslag neemt;
2) een signalisatieplan dat voldoet aan de wettelijke vereisten, conform het MB van 7 mei
1999;
3) een getekende plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van de
eventuele gebreken (gestaafd door foto’s) in de toelichting of via een bijlage. Indien
de plaatsbeschrijving ontbreekt, wordt het openbaar domein geacht in perfecte staat te
zijn;
4) een plan van aanpak en timing van de uit te voeren werken;
5) een ontwerp voor aan de werfafsluiting te bevestigen doeken/panelen.
Artikel 29
Hoogdringende aanvragen en regularisatieprocedure
Hoogdringende aanvragen IOD betreft een inname van het openbaar domein waarbij de openbare veiligheid in het
gedrang komt, in functie van juridische procedures, op basis van een bevel van de politie of brandweer of getroffen
door overmacht waarbij uitstel van de herstellingen/werken bijkomende schade teweegbrengt.
Voor hoogdringende aanvragen dient een regularisatieaanvraag ingediend te worden bij de politie Leuven via de
daartoe ter beschikking gestelde webapplicatie. De regularisatieaanvraag moet een duidelijke omschrijving
bevatten van de hoogdringendheid (niet voor een vergetelheid of een planningsprobleem).
De regularisatieaanvraag is een aanvraag IOD waarbij:

1) de termijn van indienen korter is dan de vooropgestelde termijn. De aanvrager dient
zowel de retributie voor de inname van het openbaar domein te betalen als de
bijkomende administratieve kosten zoals bepaald in het retributiereglement.
2) de werken reeds gestart of afgewerkt werden zonder dat hiervoor een vergunning werd
aangevraagd en/of afgeleverd. De aanvrager dient zowel de retributie voor de inname
van het openbaar domein te betalen als de bijkomende administratieve kosten zoals
bepaald in het retributiereglement. Tevens kan er een gemeentelijke administratieve
sanctie opgelegd worden wegens het niet naleven van dit reglement.
Artikel 30
Vergunning
De vergunning wordt op naam van de aanvrager afgeleverd, zijnde de vergunninghouder.
De vergunninghouder kan aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade aan het openbaar domein. Zonder
voorafgaandelijke plaatsbeschrijving wordt het openbaar domein geacht in perfecte staat te zijn.
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De vergunninghouder zorgt voor de veiligheid in de directe omgeving en dient de wettelijk vereiste signalisatie te
voorzien. De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om de hinder voor de andere weggebruikers te
voorkomen.
De vergunninghouder moet het openbaar domein dat wordt ingenomen en de omgeving beschermen tegen
mogelijke schade en vervuiling. Eventuele vervuiling afkomstig van de inname van het openbaar domein moet
minstens na elke werkdag opgeruimd worden. Het materiaal en puin moet voorzichtig naar beneden gehaald
worden en tegen het gebouw of de afsluiting geplaatst worden. Om puin vanaf de eerste verdieping en hoger te
verwijderen, moet gebruik gemaakt worden van een stortkoker. Het einde van de stortkoker moet afgedekt zijn
zodat er geen puin in de omgeving terecht kan komen. Wanneer er werken uitgevoerd worden waarbij stof
vrijkomt, moet er gebruik gemaakt worden van water om de stofverspreiding te verhinderen en zo de overlast tot
een minimum te beperken.
Het is verboden puin, afval of bouwstoffen op de openbare weg, in de riolen of waterleidingen te storten.
Indien de stad Leuven het nodig acht extra maatregelen te nemen, zal de vergunninghouder hiervan op de hoogte
worden gesteld (mondeling of schriftelijk). De vergunninghouder is dan verplicht onmiddellijk deze maatregelen
te nemen.
Indien de vergunninghouder onvoldoende of geen maatregelen neemt om het openbaar domein dat hij inneemt of
de omgeving te beschermen, kan de stad Leuven deze bescherming verzekeren. De kosten hiervan zullen aan de
vergunninghouder worden aangerekend. De vergunninghouder vrijwaart de stad Leuven voor schade die
voortvloeit uit zijn nalatigheid.

Artikel 31
Specifieke bepalingen

1. Toegankelijkheid voetgangers en fietsers
Er moet steeds een beveiligde vrije doorgang van 1,50 meter voor voetgangers en fietsers verzekerd zijn. Indien
dit niet mogelijk is, moet een afgebakend en beschermd hulpvoetpad met eenzelfde breedte worden aangelegd of
moet er een toegankelijke en aanvaardbare omleiding worden voorzien.
De nodige voorzieningen voor een (veilige) doorgang voor rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden moet
worden aangebracht.
Hulpvoetpaden of doorgangen moeten voorzien zijn van verlichting, signalisatie en nooduitgangen of
vluchtopeningen.

2. Bijkomende hinder
Aanbrengen of weghalen van bouwstoffen of bouwmaterialen (bv. aarde, steengruis, containers, ... ) van of naar
een werkzone mogen gebeuren zolang er geen bijkomende verkeersbelemmering of omgevingshinder wordt
veroorzaakt.
Het parkeren van voertuigen is enkel toegestaan binnen de vergunde zone mits het voertuig voorzien is van een
tijdelijke parkeertoelating. Buiten de vergunde zone gelden de algemene regels betreffende stilstaan en parkeren.
Bijkomende omgevings- of verkeersbelemmering (bv. plaatsen van bouwkranen) zijn slechts toegelaten na
voorafgaande vergunning.

3. Plaatsing van container
Een op het openbaar domein geplaatste container moet voldoen aan de wettelijke signalisatievereisten. Indien de
container niet voldoet aan wettelijke normen kan de gebruiker aansprakelijk worden gesteld.
Voor de plaatsing van een container worden standaard 2 parkeerplaatsen of 30 m² voorbehouden, voor plaatsing
van de container en manoeuvreerruimte voor de vrachtwagen. Als er meer ruimte nodig is moet dat specifiek
worden aangevraagd.

4. Verhuis en leveren meubels of huisraad
Voor een verhuis of het leveren van meubels en huisraad worden standaard 3 parkeerplaatsen of 45m²
voorbehouden, voor plaatsing vrachtwagen en eventuele verhuislift. Als er meer of minder ruimte nodig is, moet
dit specifiek worden aangevraagd.
Een verhuis of levering kan maximaal 2 opeenvolgende dagen plaatsvinden.

5. Parkeerplaatsen
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Het voorbehouden van parkeerplaatsen/-ruimte kan enkel in functie van het plaatsen van voertuigen en/of
aanhangwagens of in functie van de organisatie van een werfzone.
Een parkeerplaats heeft een standaard afmeting van 14 m² , ongeacht eventuele belijningen of afbakeningen ter
plaatse. Als er meer of minder ruimte nodig is, moet dit specifiek worden aangevraagd.

6. Zone van inname openbaar domein of werfzones
Het is verplicht om, voor aanvang van de werken, een afsluiting (doeken of panelen) aan te brengen van tenminste
2 meter hoogte en dit over de volledige gevelbreedte/werfbreedte. De steunen van de werfafsluiting moeten
volledig binnen de werfzone worden geplaatst en alle werkzaamheden moeten uitgevoerd worden achter de
werfafsluiting. Het ontwerp is ofwel sereen, eentonig ofwel met een afbeelding van het project. Eventuele
alternatieve voorstellen moeten worden voorgelegd aan een commissie van de technische dienst.
De vereiste veiligheids- en signalisatienormen moeten worden gehanteerd. Een bord met de aanduiding van de
(signalisatie)verantwoordelijke, aannemer(s) en/of architect(en) dient op de werfafsluiting aangebracht te worden
en mag met inbegrip van de eventuele publiciteit, die niet verbonden is aan het project, maximaal 10% innemen
van de totale werfafsluiting.
Bestaande verkeerssignalisatie of inrichtingen moeten zichtbaar blijven, tenzij anders vergund.
In geval van innames voor andermans gevel is er schriftelijke toelating nodig van de eigenaars.

7. Signalisatievergunning voor wegenwerken
Een vergunning voor het uitvoeren van wegenwerken kan enkel worden verleend aan erkende aannemers in
opdracht van een openbare instelling of nutsbedrijf onder de voorwaarden voorzien in rubriek 4 van het
gecoördineerd politiereglement.
8. Voorwaarden voor het plaatsen van signalisatieborden
Signalisatieborden moeten voldoen aan de minimum normen van het standaardbestek 250, MB van 11 oktober
1976, rekening houdend met de plaatsgesteldheid; de eisen van het MB van 7 mei 1999 en de regels van het KB
van 1 december 1975 met eventueel latere wijzigingen.
Vanaf het moment van plaatsing van de signalisatieborden is de vergunninghouder aansprakelijk voor alle schade
die door de signalisatie veroorzaakt wordt.
Indien de vergunninghouder nalaat om de verplichte signalisatie te plaatsen, zal de Stad Leuven de vereiste
signalisatie plaatsen. De kosten hiervan zullen aan de vergunninghouder worden aangerekend. De
vergunninghouder blijft aansprakelijk.

9. Voorwaarden voor het plaatsen van parkeerverboden of voorbehouden van
parkeerplaatsen
Binnen de blauwe zone moeten de parkeerborden minimum 24u voor aanvang van de inname worden geplaatst.
Buiten de blauwe zone moeten de borden minimum 48u voor aanvang van de inname worden geplaatst.
Bij het plaatsen van de borden moeten er beelden worden gemaakt van de geplaatste borden met leesbaar onderbord
alsook van de wagens die op dat moment geparkeerd staan tussen de parkeerborden. Die beelden dienen vooraf
doorgestuurd te worden naar de dienst verkeer van politie Leuven.
Artikel 32
Overtredingen en aansprakelijkheid
De vergunninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elke schade die de stad lijdt door de inname of ten
gevolge van de inname van het openbaar domein.
Alle schade die voortvloeide uit de inname vanaf de aanvang tot het einde van de werken moet zonder verwijl
worden gemeld aan de verantwoordelijke dienst van de stad Leuven. Ze moet onmiddellijk ter plaatse worden
beveiligd in afwachting van een onverwijlde herstelling door de vergunninghouder. Buiten de kantooruren moet
deze melding onmiddellijk gebeuren bij de wachtdienst van de politie.
Wanneer de schade gevaar vormt voor de openbare veiligheid moeten herstellingen binnen de 24 uur gebeuren.
Wanneer de schade geen gevaar vormt voor de openbare veiligheid moeten herstellingen gebeuren binnen de 5
werkdagen.
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Na het verstrijken van de hersteltermijn volgt een controle door een ambtenaar van de stad Leuven die een procesverbaal opmaakt. Indien in dit proces-verbaal wordt vastgesteld dat de schade aan het openbaar domein niet of niet
volledig hersteld werd, zal de stad Leuven ambtshalve en zonder enige ingebrekestelling, de herstelling (laten)
uitvoeren en de kosten terugvorderen van de vergunninghouder.
Bij vaststelling door een ambtenaar van de stad Leuven of politie van inname van openbaar domein zonder
vergunning of bij het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden (bv. meer inname, geen signalisatie, ...), moet
de plaats onmiddellijk in de oorspronkelijke staat hersteld worden of moeten de voorwaarden onmiddellijk
nageleefd worden, op het eerste verzoek van de bevoegde personen.
Wanneer er wordt nagelaten om bij het eerste verzoek de nodige maatregelen te nemen of wanneer het niet
mogelijk was een eerste mondeling verzoek over te brengen, zal er een proces-verbaal opgesteld worden. Dit
proces-verbaal zal aangetekend verstuurd worden naar de overtreder.
Wanneer de overtreder nalaat de nodige maatregelen te nemen, zal dit ambtshalve, zonder enige ingebrekestelling,
door de stad gebeuren.
Alle kosten zullen worden teruggevorderd van de overtreder. De niet-vergunde inname zal bovendien ambtshalve
worden aangerekend vanaf de dag van de vaststelling overeenkomstig het retributiereglement.
Bij herhaaldelijk niet-naleven van de bepalingen van dit reglement, de vergunningsvoorwaarden of het niet
aanvragen van de nodige vergunningen kan de overtreder door het college van burgemeester en schepenen
minimum 1 maand tot maximaal 1 jaar worden geschorst voor het krijgen van vergunningen voor inname openbaar
domein of het uitvoeren van wegenwerken in Leuven. De overtreder zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden
gebracht.

1.1.3. Manifestaties en samenscholingen op het openbaar
domein en openbare vergaderingen
Artikel 33
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het organiseren van elke samenscholing,
optocht of manifestatie op het openbaar domein en vergadering in openlucht verboden.

Artikel 34
Alle aanvragen tot het bekomen van een vergunning om een optocht, samenscholing of manifestatie te laten
plaatsvinden moeten 30 dagen op voorhand schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en
schepenen met vermelding van de volgende inlichtingen:
o Doel, datum, uur en plaats van de samenkomst;
o Schatting van het aantal deelnemers;
o De voorziene organisatiemiddelen;
o Naam, adres, (gsm)nummer en hoedanigheid van de verantwoordelijke;
o Het parcours, het vertrekuur, de plaats van ontbinding van de stoet.
Artikel 35
De burgemeester kan door zijn voorafgaande vergunning bijeenkomsten toelaten. Deze toelating kan
onderworpen zijn aan de volgende niet-limitatieve voorwaarden:
De openbare orde mag niet verstoord worden;
De reisweg dient in onderling overleg te worden besproken op een coördinatievergadering
met de lokale en/of federale politie en wordt in onderling overleg definitief vastgelegd;
Er wordt onder geen beding afgeweken van de reisweg, tenzij andersluidende richtlijnen van
de politie;
De organisator voorziet een verantwoordelijke die voor de politiediensten permanent
aanspreekbaar is voor tijdens en na de manifestatie;
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De organisator voorziet een duidelijk herkenbare logistieke crew om mogelijke afwijkingen van
de reisweg te verhinderen en om kleine en interne conflicten binnen de manifestatie in eerste
instantie zelf op te vangen, door bijvoorbeeld te onderhandelen met de eigen deelnemers;
De optocht of stoet dient goed aaneen te sluiten en er mogen geen gaten in de stoet gemaakt
worden;
Maskers en/of vermommingen die identificatie bemoeilijken en of onmogelijk maken, zijn niet
toegelaten;
Er mag geen gebruik gemaakt worden van voetzoekers, thunderflashes of andere soorten
knal- of rookbommen, noch mag er met om het even welk brandbaar materiaal vuur worden
gestookt op het openbaar domein;
Er mogen geen blokkades op het openbaar domein opgericht worden;
Prioritaire voertuigen moeten ten alle tijden doorgang worden verleend;
Het openbaar vervoer moet steeds doorgang worden verleend;
Smadelijke slogans en beledigingen van de nationale en regionale symbolen worden niet
toegelaten;
Betogen op de Grote Markt te Leuven en voor het stadskantoor van de stad Leuven op het
Professor Van Overstraetenplein te Leuven wordt onder geen beding toegestaan;
Aan de organisator kan gevraagd worden een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten.
Eén of meerdere medische hulpposten dienen voorzien te worden.
Artikel 36
Elke persoon die deelneemt aan een vergunde samenscholing op het openbaar domein of een vergadering in
openlucht, dient zich te schikken naar de bevelen van de politie die tot doel hebben de veiligheid of het gemak
van doorgang te vrijwaren of te herstellen.
Artikel 37
De houders van de in artikel 33 bedoelde vergunning zijn verplicht zich te schikken naar de voorwaarden hierin
vervat.
Artikel 38
Alle betogingen met als doel eisen te doen gelden aan privé-woningen van personen die deze eisen kunnen
inwilligen of de inwilliging ervan kunnen bewerkstelligen, zijn verboden.
Artikel 39
De persoonlijke afgifte van petities of eisenbundels aan privé-woningen is verboden.
Artikel 40
Het is eenieder verboden voorwerpen in het bezit te hebben die het verloop van de manifestatie of samenscholing
kunnen verstoren, de veiligheid van de deelnemers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde
verstoren.

1.1.4. Openbare orde bij sportwedstrijden
1.1.4.1 Algemeen
Artikel 41
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Bij sportwedstrijden die niet onder de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden vallen, is het eenieder verboden om gedurende de ganse periode tijdens dewelke een
sportwedstrijd doorgaat:
1.

één of meer voorwerpen te gooien of te schieten van of naar het speelveld of de zone die het speelveld
omringt, daaronder begrepen de tribunes;

2.

de sportwedstrijden te verstoren door het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten
opzichte van één of meer personen die zich in het stadion bevinden;

3.

pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren binnen te brengen of in
het bezit te hebben.

4.

bepaalde zones binnen het stadion te betreden of pogen te betreden zonder in het bezit te zijn van een
geldig toegangsbewijs voor die zone, of die plaatsen die voor het publiek niet toegankelijk zijn te
betreden of te pogen te betreden. De voor het publiek niet-toegankelijke plaatsen zijn het speelveld
en de aansluitende zones die afgescheiden zijn van het publiek (zoals daar o.a. zijn de kleedkamers),
en de muren, de omheiningen en andere middelen die bestemd zijn tot het scheiden van de
toeschouwers;

5.

de richtlijnen of bevelen gegeven door de veiligheidsverantwoordelijke, door een steward in
uitvoering van zijn functie, door de politiediensten of door de hulpdiensten dienen steeds te worden
nageleefd, behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en
voorafgaande toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter blijkt.

1.1.4.2 Voetbalwedstrijden van OHL in stadion Den Dreef - Combiregeling
Artikel 42
Bij voetbalwedstrijden in het stadion Den Dreef waarvoor een combiregeling wordt opgelegd, is het voor de
bezoekende supporters verboden om zich vroeger dan anderhalf uur voor het aanvangsuur van de wedstrijd te
begeven binnen de perimeter, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 september 2011.
De burgemeester kan beslissen om een dergelijk verbod ook op te leggen bij andere voetbalwedstrijden.
Artikel 43
Bij voetbalwedstrijden in het stadion Den Dreef waarvoor een combiregeling wordt opgelegd, dienen de
bezoekende supporters binnen het halfuur na het affluiten van de wedstrijd, de perimeter zoals bepaald in het
Koninklijk Besluit van 12 september 2011, te verlaten.
Artikel 44
Bij voetbalwedstrijden in het stadion Den Dreef waarvoor een combiregeling wordt opgelegd, dienen alle
alcoholische dranken bij aankomst in de perimeter, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 september
2011, in de kofferruimte van de bus te worden geladen.
De burgemeester kan beslissen om een dergelijke maatregel ook op te leggen bij andere voetbalwedstrijden.
In voorkomend geval, kunnen de alcoholhoudende dranken in beslag worden genomen overeenkomstig de
modaliteiten vervat in artikel 30 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Artikel 45
De busverantwoordelijke, met name de persoon die de bus heeft ingelegd, is verantwoordelijk voor de naleving
van de voorschriften uit de artikelen 42 tot en met 44.
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De bestuurder van het voertuig kan eveneens verantwoordelijk worden geacht voor de naleving van de
voorschriften uit de artikelen 42 tot en met 44.

1.1.5. Minimale veiligheidsvereisten
1.1.5.1 Algemeen
Artikel 46
Minimale doorgang
In de eventuele festival-/evenementenperimeter, zoals omschreven in een afzonderlijke politieverordening of het
in de toelating omschreven ingenomen deel van het openbaar domein dient ten allen tijde een vrije doorgang van
4 meter breedte en van 4 meter vrije hoogte te worden verzekerd. Tussen de standen en de huisgevels dient een
doorgang te zijn van 1,5 meter breedte.
De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van alle voorwerpen en hindernissen die een
obstakel zouden kunnen betekenen o.a.: reclameborden, manden, bakken, schragen, hangende voorwerpen, afval
...

Artikel 47
Binnen de eventuele festival-/evenementenperimeter, zoals omschreven in een afzonderlijke politieverordening
of het in de toelating omschreven ingenomen deel van het openbaar domein, is het verboden om zich tussen de
standen te verplaatsen met fietsen, al dan niet bereden, bromfietsen, rolschaatsen, skeelers, steps, of andere
bewegingstoestellen.
Deze bepaling is niet van toepassing op de deelnemers van sportwedstrijden.

1.1.5.2 Brandpreventie voor evenementen met standhouders
Artikel 48
Brandpreventie
Elke stand(houder) , ongeacht de aard van het aangeboden product, dient binnen handbereik te beschikken over
een brandblusser 6 kg. ABC of 2 X 5 kg. CO2. Het gebruik van deze blusser dient gekend te zijn bij de
standhouder(s) en het personeel. De brandblussers dienen voorzien te zijn van een niet vervallen
geldigheidsdatum of een keuringslabel met dito datum en stempel van een erkend keuringsorganisme.
De standhouders die ter plaatse warme gerechten bereiden, dienen bijkomend te beschikken over een
branddeken.
Zowel de brandblusser als het branddeken bevinden zich op/in de stand, binnen handbereik.
Omwille van brandveiligheid zijn motorvoertuigen niet toegelaten tussen of achter de standen, met uitzondering
van de bedrijfsvoertuigen die geïntegreerd zijn binnen de stand.
De brandkranen moeten over het ganse circuit vrij blijven. Ze moeten aangeduid worden op het plan. Er mogen
geen standen over noch tegen geplaatst worden.

Artikel 49
Algemene eisen voor warmtebronnen
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Verwarmingstoestellen met petroleum mogen enkel gebruikt worden met voorafgaande toestemming van de
brandweer.
Verlichtingstoestellen met open vlam zoals toortsen blijven ten allen tijde verboden. Tafelkaarsen zijn met
voorafgaande toestemming wel toegelaten.
In geen geval mogen warmtebronnen rechtstreeks in contact kunnen komen met het publiek.
In de onmiddellijke omgeving van de warmtebronnen mogen geen brandbare materialen liggen. Onder de
warmtebron zelf dient een brandveilige plaat gelegd te worden.
Bij de warmtebronnen moet een brandblusapparaat 6 kg ABC of 2x5 kg CO2 binnen handbereik aanwezig zijn.
Inzake het gebruik en de geldigheids- of keuringsdatum gelden de voorschriften inzake brandpreventie. Het
blustoestel dient jaarlijks gekeurd te worden.

Artikel 50
Specifieke eisen voor warmtebronnen
1. Bij gebruik van gas :
Elke volle gasfles die gevuld werd in een erkend vulcentrum is voorzien van een veiligheidsetiket ( zwarte vlam
op een rode achtergrond) en de gaskranen dragen een plastiek zegel. Indien dit niet het geval is , is de kans heel
groot dat deze gasfles illegaal werd gevuld en dat de wettelijke verplichtingen niet werden nagevolgd. De
gasflessen dienen steeds rechtop te staan en beveiligd tegen omvallen. De maximale keuringstermijn van deze
gasflessen bedraagt, naargelang het type van de fles, 10 of 15 jaar. Op de gasflessen wordt steeds de datum van
de eerste keuring en de herkeurdatum ingeslagen door een erkend organisme.
Gebruik van de juiste ontspanner :
Afhankelijk van het type gas dient steeds gebruik gemaakt te worden van de juiste ontspanner ( 28 of 37 mbar)
op de gasfles.
Voor Butaan :
Aan de uitgang van de gasflessen met butaan moet men altijd een drukregelaar (ontspanner) plaatsen die druk
van 1700 mbar naar 28 mbar reduceert.
Voor Propaan :
De propaaninstallaties dienen (vanaf 2 toestellen) altijd uitgerust te worden met een dubbele ontspanning. Een
eerste ontspanner wordt buiten aan de gasflessen geplaatst die de gasdruk reduceert van 7 bar naar 1,5 bar wat de
aanbevolen druk is voor het binnentreden in lokalen. De tweede ontspanner , geplaatst juist voor de
gebruikstoestellen, reduceert de druk van 1,5 bar naar 37 mbar of 50 mbar.
De plaatsing van een enkele ontspanner die de druk reduceert van 7 bar naar 37 mbar of 50 mbar mag slechts
toegelaten worden wanneer de gasfles of gasflessen slechts aangesloten zijn aan één toestel.
Vaste gasinstallaties dienen jaarlijks gekeurd te worden. Het geldige keuringsattest dient aanwezig te zijn in de
stand.
Gebruik van soepele leidingen volgens de Europese norm EN 559 :
Voor gebruiksinstallaties op butaan of propaan mogen GEEN andere slangen gebruikt worden dan deze die
aanvaard zijn voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen in de gasfase.
Op de slangen zijn leesbare, onuitwisbare markeringen aangebracht met maximum één meter tussen elke
markering. Bij deze markeringen staat tenminste de waarde van de maximale werkdruk (min 15 bar), alsook het
fabricagejaar, het merk of logo van de fabrikant en de aard van het gas waarvoor de slang mag gebruikt worden.
De slang mag maximum 2 meter lang zijn en dient regelmatig vervangen te worden vervangen. Deze slang dient
om de 5 jaar te worden vervangen.
De uiteinden van de slang worden vastgehecht door spanbeugels op de slangnippels die aangepast zijn aan haar
inwendige diameter.
De aandacht van de gebruiker dient gevestigd te worden altijd op de goede staat van de slang te letten.
2. Bij gebruik van elektriciteit :
 De installatie dient conform het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties te zijn.
 Bij elektriciteitsafname vanuit een onroerend goed dient een geldig elektrisch keuringsattest
voorgelegd. Voor een particuliere woning is de geldigheidstermijn van dit keuringsattest
max. 25 jaar, voor een handelspand (bedrijf, winkel …) max. 5 jaar.
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 Elektrische toestellen en verlengdraden dienen een CEBEC-label te dragen.
De standen en wagens met een vaste installatie op elektriciteit dienen een geldig keuringsattest van een
erkend keuringsorganisme te kunnen voorleggen aan het controleteam van de veiligheidsdiensten.
3. Bij gebruik van houtskool
In geen geval mag het publiek rechtstreeks in contact kunnen komen met de warmtebron.
Artikel 51
Veiligheidsregels voor podia
De podia en hun elektrische installaties moeten gekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme onverminderd
de bepalingen van het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties. Voor de podia moet eveneens een
attest van stabiliteit kunnen voorgelegd worden.
Elk podium moet voorzien zijn van de nodige blusmiddelen overeenkomstig het advies van de verantwoordelijke
van de brandweer. Dit wil zeggen minimaal 1 brandblusapparaat met een capaciteit van 6 kg ABC of 2x5 kg
CO2. Inzake het gebruik en de geldigheids- of keuringsdatum gelden de voorschriften inzake brandpreventie.
Alle bekleding van de podia dient van de klasse M2 te zijn. Dit verzekert een “veilige reactie bij brand”. De
nodige attesten moeten ter plaatse deze klasse kunnen staven.
De plannen met de inplanting van het podium/de podia dienen voorafgaand bezorgd te worden aan brandweer en
politie, die deze inplanting gunstig moeten adviseren.
De geluidsinstallaties op alle podia moeten kunnen gebruikt worden als veiligheidsomroepinstallatie.

Artikel 52
Evenementenpolis
De organisatie dient een evenementenpolis inclusief burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering af te
sluiten in verhouding tot de geplande activiteiten.
Iedere standhouder dient in het bezit te zijn van een individuele brandverzekering en van een verzekering
objectieve burgerlijke aansprakelijkheid.

Artikel 53
Vuurwerk en vuurspuwers
Het bezit van vuurwerk en pyrotechnisch materiaal in het kader van verkoop of terbeschikkingstelling wordt niet
toegestaan voor de duur van de ganse activiteit.
Vuurspuwers zijn niet toegelaten, behoudens voorafgaande toelating van de burgemeester.

Artikel 54
Reinheid
De eventuele festival-/evenementenperimeter, zoals omschreven in een afzonderlijke politieverordening, of het
in de toelating omschreven ingenomen deel van het openbaar domein wordt door de organisatie in samenspraak
met de standhouders rein gehouden.
De organisatie staat in samenspraak met de reinigingsdienst van de stad Leuven in voor de ophaling van alle
mogelijke soorten afval afkomstig van het evenement. Uitzondering hierop zijn de oliën, vetten en andere
vloeistoffen die door de standhouders zelf in gesloten recipiënten meegenomen dienen te worden.
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Alle uitbaters van eet- en drankstanden en terrassen moeten een aangepaste open afvalbak ter beschikking van
het publiek hebben. Het afval moet in reglementaire bruine huisvuilzakken geborgen worden. De volle zakken
dienen onmiddellijk vervangen te worden zodat de bezoekers hiervan optimaal gebruik kunnen maken. De
bepalingen van het reglement betreffende de algemene reinheid van de openbare weg en ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen blijft van toepassing tijdens het evenement.

1.1.5.3 Bijkomende veiligheidsmaatregelen
Artikel 55
Onafhankelijk de bovenvermelde veiligheidseisen, kan voor evenementen, na een beslissing of risicoanalyse van
de politie- en/of hulpdiensten, worden beslist, een afzonderlijk veiligheidsprotocol af te sluiten dat bijkomende
veiligheidsmaatregelen vermeldt.
Het niet-naleven van dit protocol, afgesloten tussen de stad Leuven en de organisatie van het evenement, wordt
gelijkgesteld aan het organiseren van een evenement zonder de vereiste toelating en is aldus verboden.
Artikel 56
Bij massa-evenementen wordt er een festival- of evenementenperimeter ingesteld, waarbinnen de organisator
verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle organisatorische verplichtingen die voortvloeien uit dit reglement
en aanverwante wetgeving, zonder daarbij taken uit te voeren die door de wetgever aan veiligheidsdiensten,
medische diensten of andere overheden worden voorbehouden. Rondom de festival- of evenementenperimeter
wordt een veiligheidsperimeter ingesteld waarbinnen bijzondere veiligheidsmaatregelen van kracht zijn. Het
toezicht op de naleving van de algemene en bijzondere bepalingen binnen deze zone, ligt volledig in handen van
de politiediensten. De organisator kan in deze zone geen enkel recht laten gelden of initiatief nemen zonder
voorafgaand overleg. De veiligheidsperimeter wordt doorgaans gelijkgesteld met de Leuvense ring.
Artikel 57
Bij massa-evenementen kan aan de organisator gevraagd worden het evenement met alle standen, terrassen en
podia op een plan te zetten, wat goedgekeurd dient te worden door brandweer en politie.
Enkel de standen, terrassen en podia op het goedgekeurde plan zijn toegelaten.
Artikel 58
Alle horecazaken en gelegenheidsterrassen moeten in geval van nood onmiddellijk de terrassen, luifels, parasols,
andere verplaatsbare hindernissen en tussenschotten kunnen verwijderen om doorgang te verlenen aan de politie,
de brandweer en de dringende medische hulpverlening.
Luifels, parasols en zeilen binnen het bereik van de vaste camerabewaking dienen steeds conform de
modaliteiten van het veiligheidsprotocol te worden ingetrokken. Dit dient eveneens steeds te gebeuren op
verzoek van politie- en hulpdiensten.

1.1.6

Openbare orde en veiligheid

Artikel 59
De bepalingen van dit hoofdstuk hebben vooral betrekking op de openbare veiligheid van de inwoners van de
stad. Het betreft gebeurtenissen welke plaatsvinden op het openbaar domein doch niet steeds in het kader van
manifestaties of evenementen.
Artikel 60
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Het nalaten of weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van het stadsbestuur om gebouwen welke bouwvallig
zijn te herstellen of te slopen, is verboden.
Artikel 61
Het neerwerpen, plaatsen of achterlaten van voorwerpen op of boven het openbaar domein, die door hun val of
door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden, is verboden.
Artikel 62
Het werpen of achterlaten van stenen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen of in
openbare en private eigendommen, zoals onder andere voertuigen, huizen, gebouwen en monumenten en
afsluitingen van een ander, of in tuinen en besloten erven, is verboden ongeacht of er direct aantoonbare schade
of waardevermindering mee gepaard gaat.
Artikel 63
Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren en wens- of
heliumballonnen op te laten.
De burgemeester kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen op eigen initiatief, of mits een voorafgaandelijke
schriftelijke aanvraag minstens dertig dagen vooraf, toelating verlenen om vuurwerk af te steken, op de plaatsen
en tijdstippen die de burgemeester bepaalt.
Artikel 64
Het uiten van andere beledigingen tegen gestelde lichamen of tegen bijzondere personen dan deze welke worden
omschreven in boek II, titel VIII, hoofdstuk V van het strafwetboek (misdaden en wanbedrijven tegen personen /
aanranding van de goede eer of de goede naam van personen), is verboden.
Artikel 65
De burgemeester kan, indien de openbare orde, veiligheid of gezondheid dit vereisen, overgaan tot nemen van
politiemaatregelen.
Het niet-naleven van deze maatregelen is verboden.

1.1.7

Gemengde inbreuken

Artikel 66
De overtredingen op artikelen 526, 537, 559,1° , 561,1°, 563,2° en 563,3° van het Strafwetboek
kunnen, overeenkomstig de bepalingen in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties, met een administratieve sanctie worden bestraft:
1. Artikel 526 van het Strafwetboek luidt als volgt:
“Hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot het algemeen nut of tot openbare
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken,
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tempels of andere openbare gebouwen zijn opgehangen”.
2. Artikel 537 luidt als volgt:
“Hij die kwaadwillige een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst
dat zij vergaan, of één of meer enten vernielt”.
3. Artikel 559,1° luidt als volgt:
“Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk II van het
strafwetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen”.
4. Artikel 561,1° luidt als volgt:
“Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de
inwoners kan worden verstoord”.
5. Artikel 563,2° luidt als volgt:
“Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk
beschadigen”.
6. Artikel 563,3° luidt als volgt:
“Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de
feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder
het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen”.
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