
Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning 

Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via 
deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen / supportersmateriaal 
in het vlak van hun gevel onder verder vermelde voorwaarden. 

Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal 

Voorwaarden 

Outdoor aanbrengen van versieringen / supportersmateriaal in het raam van WK Voetbal  
1. Dit is van toepassing op alle handelszaken op het grondgebied Leuven, voor het hangen 
van supportersmateriaal zichtbaar van op het openbaar domein. En dus niet voor 
privéwoningen.  
2. Dit geldt enkel voor de periode van 14 juni 2018 tot 15 juli 2018.  
3. Alle attributen mogen uitsluitend aan en in het vlak van de eigen gevel bevestigd worden 
(haaks op het gevelvlak wordt NIET toegestaan).  
4. De versieringen moeten duidelijk verband houden met het WK2018 en mogen enkel 
bestaan uit “fanartikelen” zoals vlaggen, wimpels, sjaals, andere voorwerpen bestaande uit 
textieldoek of een zacht materiaal met een maximum afmeting van 1m x 0.70m per 
voorwerp.  
5. Voorwerpen met opschriften of figuren welke aanstoot kunnen geven of bedoeld zijn te 
beschimpen, zijn niet toegelaten.  
6. De voorwerpen zijn degelijk bevestigd, doch duidelijk met de bedoeling om tijdelijk ter 
plaatse te blijven. Spanconstructies (metaal, hout of plastiek), die de voorwerpen volledig 
omkaderen zijn niet toegelaten.  
7. De aanwezige beplanting moet gerespecteerd worden, er mag niets opgehangen worden 
aan of in bomen op het openbaar domein.  
8. De doorgang van de hulpdiensten mag op geen enkel ogenblik in het gedrang komen.  
9. De nodige aandacht moet geschonken worden aan het historisch patrimonium.  
10. De aangebrachte voorwerpen mogen in geen enkel geval een belemmering zijn voor de 
bewakingscamera’s van de stad Leuven.  
11. Uiterlijk 2 dagen na het WK2018 moet alles verwijderd worden en de plaats in zijn 
oorspronkelijk toestand hersteld zijn.  
12. Het niet naleven van de opgelegde voorwaarden zorgt automatisch voor een nietig 
verklaring van de toelating. In dit geval zullen de kosten tot het verwijderen van deze 
voorwerpen verhaald worden op de overtreder.  
13. Handelszaken welke supportersmateriaal wensen te hangen op hun gevel, moeten dit 
melden (elektronisch of via het voorziene schriftelijk document), minstens 48 uur op 
voorhand, bij de politie van Leuven. Pas na deze melding genieten zij automatisch de 
toelating tot het hangen van voorwerpen tegen hun gevel volgens de hierboven vermelde 
voorwaarden.  
Opmerking: Artikel 28 (Gecoördineerd politiereglement) De vergunningen kunnen op ieder 
moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist. Ze kunnen ook 
geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer 
de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij de 
Wet van 24 juni 2013 (Wet betreffende administratieve sancties) voorziene procedure. 
Indien blijkt dat de verstrekte inlichtingen in de aanvraag niet correct zijn, kan de vergunning 
ingetrokken worden. 



 

Horecazaken met terrasvergunning 

Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal 

Voorwaarden 

Outdoor aanbrengen van versieringen / supportersmateriaal in het raam van WK Voetbal  
1. Dit is van toepassing op alle handelszaken op het grondgebied Leuven, voor het hangen 
van supportersmateriaal zichtbaar van op het openbaar domein. En dus niet voor 
privéwoningen.  
2. Dit geldt enkel voor de periode van 14 juni 2018 tot 15 juli 2018. 
3. Alle attributen mogen uitsluitend aan en in het vlak van de eigen gevel bevestigd worden 
(haaks op het gevelvlak wordt NIET toegestaan).  
4. De versieringen moeten duidelijk verband houden met het WK2018 en mogen enkel 
bestaan uit “fanartikelen” zoals vlaggen, wimpels, sjaals, andere voorwerpen bestaande uit 
textieldoek of een zacht materiaal met een maximum afmeting van 1m x 0.70m per 
voorwerp.  
5. Voorwerpen met opschriften of figuren welke aanstoot kunnen geven of bedoeld zijn te 
beschimpen, zijn niet toegelaten.  
6. De voorwerpen zijn degelijk bevestigd, doch duidelijk met de bedoeling om tijdelijk ter 
plaatse te blijven. Spanconstructies (metaal, hout of plastiek), die de voorwerpen volledig 
omkaderen zijn niet toegelaten.  
7. De aanwezige beplanting moet gerespecteerd worden, er mag niets opgehangen worden 
aan of in bomen op het openbaar domein.  
8. De doorgang van de hulpdiensten mag op geen enkel ogenblik in het gedrang komen.  
9. De nodige aandacht moet geschonken worden aan het historisch patrimonium.  
10. De aangebrachte voorwerpen mogen in geen enkel geval een belemmering zijn voor de 
bewakingscamera’s van de stad Leuven.  
11. Uiterlijk 2 dagen na het WK2018 moet alles verwijderd worden en de plaats in zijn 
oorspronkelijk toestand hersteld zijn.  
12. Het niet naleven van de opgelegde voorwaarden zorgt automatisch voor een nietig 
verklaring van de toelating. In dit geval zullen de kosten tot het verwijderen van deze 
voorwerpen verhaald worden op de overtreder.  
13. Handelszaken welke supportersmateriaal wensen te hangen op hun gevel, moeten dit 
melden (elektronisch of via het voorziene schriftelijk document), minstens 48 uur op 
voorhand, bij de politie van Leuven. Pas na deze melding genieten zij automatisch de 
toelating tot het hangen van voorwerpen tegen hun gevel volgens de hierboven vermelde 
voorwaarden.  
Opmerking: Artikel 28 (Gecoördineerd politiereglement) De vergunningen kunnen op ieder 
moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist. Ze kunnen ook 
geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer 
de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij de 
Wet van 24 juni 2013 (Wet betreffende administratieve sancties) voorziene procedure. 
Indien blijkt dat de verstrekte inlichtingen in de aanvraag niet correct zijn, kan de vergunning 
ingetrokken worden. 
 



 

 

Aanvraag tot het outdoor plaatsen van tv-scherm 

Voorwaarden 

1. Dit is van toepassing voor alle horecazaken met een permanent vergund terras zoals 
bedoeld in art 579§1 en art 581 van het gecoördineerd politiereglement.  
2. HoReCa-zaken die een televisietoestel wensen te plaatsen op hun terras, moeten dit 
melden (elektronisch of via het voorziene schriftelijk document), minstens 48 uur op 
voorhand, bij de politie van Leuven. Pas na deze melding genieten zij automatisch de 
toelating tot het plaatsen van een tv-toestel volgens de hieronder vermelde voorwaarden.  
3. De aanvraag kan gelden voor de gehele periode van het tornooi (van 14 juni 2018 tot 15 
juli 2018) of voor welbepaalde wedstrijden.  
4. De televisietoestellen moeten worden geplaatst binnen de afmetingen van de 
terrasvergunning.  
5. Het geluid van de televisietoestellen mag niet extra versterkt worden, d.w.z. dat men 
alleen gebruik mag maken van de luidsprekers van het toestel zelf en geen extra luidsprekers 
mag plaatsen.  
6. Bij klachten inzake geluidshinder kan de politie ter plaatse bijkomende voorwaarden 
opleggen.  
7. Bij het leggen van (elektrische)kabels moet men ervoor zorgen dat niemand kan struikelen 
of rechtstreeks in contact kan komen met elektrische bekabelingen.  
8. Het einduur is vastgesteld op 24:00 uur, d.w.z. dat de televisietoestellen (op de terrassen 
of in het raam van de HoReCa-zaak) uitgeschakeld moeten worden ten laatste om 
middernacht.  
9. Het plaatsen van warmtebronnen ter bereiding of het warm houden van voedsel op het 
terras kan niet gecombineerd worden met deze toelating en moet afzonderlijk aangevraagd 
worden.  
10. Het niet naleven van de opgelegde voorwaarden zorgt automatisch voor een 
nietigverklaring van de toelating.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aanvraag tot het outdoor plaatsen van een drankstand 

Voorwaarden 

1. Dit is van toepassing voor alle horecazaken met een permanent vergund terras zoals 
bedoeld in art 579§1 en art 581 van het gecoördineerd politiereglement.  
2. Dit geldt enkel voor de periode van 14 juni 2018 tot 15 juli 2018 en voor zover dit gelinkt is 
aan de uitzending van een wedstrijd op dit vergund terras (zie hierboven).  
3. De drankstanden moeten geplaatst worden binnen de afmetingen van de 
terrasvergunning.  
4. Tijdens evenementen op de Oude Markt kan, door de politie, een specifieke plaats binnen 
het terras aangeduid worden voor deze drankstanden.  
5. Aan deze drankstanden mag alleen getapt worden in plastiek bekers.  
6. Aan deze drankstanden mag er geen gedistilleerde drank, al dan niet in gemixte vorm, 
geschonken of verkocht worden.  
7. Er moet steeds een brandblusser 6kg universeel bluspoeder met een geldig keuringslabel 
binnen handbereik zijn.  
8. Het plaatsen van warmtebronnen ter bereiding of het warm houden van voedsel op het 
terras kan niet gecombineerd worden met deze toelating en dient afzonderlijk aangevraagd 
te worden;  
9. Het niet naleven van de opgelegde voorwaarden zorgt automatisch voor een 
nietigverklaring van de toelating.  
10. HoReCa-zaken die een drankstand wensen te plaatsen op hun terras moeten dit melden 
(elektronisch of via het voorziene schriftelijk document), minstens 48 uur op voorhand, bij 
de politie van Leuven. Pas na deze melding genieten zij automatisch de toelating tot het 
plaatsen van een drankstand volgens de hierboven vermelde voorwaarden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Indoor locatie - publiek toegankelijke plaats 
 
Onder “een voor het publiek toegankelijke plaats” wordt in voorliggend reglement verstaan:  
inrichtingen waar het publiek, namelijk andere personen dan diegene die nominatief zijn 
uitgenodigd, al dan niet tegen betaling toegang heeft (Gecoördineerd politiereglement - art 
4). 
 
Voorwaarden 
 
1. Indoor uitzendingen, op groot scherm, in het kader van het WK 2018, op een publiek 
toegankelijke plaats dienen (elektronisch of schriftelijk), minstens 48 uur op voorhand te 
worden gemeld bij de politie van Leuven. 
2. De aanvraag kan gelden voor de gehele periode van het tornooi (van 14 juni 2018 tot 15 
juli 2018) of voor welbepaalde wedstrijden. 
3. De uitzending mag niet waarneembaar zijn van op het openbaar domein (beeld noch 
geluid). 
4. De organisator waakt over de maximum capaciteit van de locatie en staat zelfstandig in 
voor het beheer van het evenement. 
5. Het intern evacuatieplan van de locatie moet op simpele vraag voorgelegd kunnen 
worden aan politie of brandweer. Tevens moeten de plannen gekend zijn door de 
organisatie en moeten de nodige medewerkers voorzien worden om deze plannen 
uitvoerbaar te maken. 
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