
 

AAllggeemmeeeenn  PPoolliittiieerreegglleemmeenntt  

Inhoudsopgave 

INHOUDSOPGAVE......................................................................................................................... 1 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES .................................... 1 

AFDELING 1: DEFINITIES ................................................................................................................ 1 

AFDELING 2: ALGEMENE BEPALINGEN ......................................................................................... 1 

AFDELING 3: PROCEDURE................................................................................................................ 2 

HOOFDSTUK 2: OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID ......................................... 4 

AFDELING 1: NETHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE.................................................................. 4 

AFDELING 2: TROTTOIRS EN BERMEN .......................................................................................... 5 

AFDELING 3: GEBOUWEN EN TERREINEN .................................................................................... 6 

AFDELING 4: WATEROPPERVLAKTEN, WATERWEGEN EN LEIDINGEN .................................. 7 

AFDELING 5: VERWIJDERING VAN BEPAALDE AFVALSTOFFEN .............................................. 8 

AFDELING 6: ONDERHOUD EN SCHOONMAAK VAN VOERTUIGEN .......................................... 8 

AFDELING 7: VUUR EN ROOK .......................................................................................................... 9 

AFDELING 8: OVERNACHTING EN KAMPEREN............................................................................. 9 

AFDELING 9: STRIJD TEGEN SCHADELIJKE EN/OF GEVAARLIJKE DIEREN.......................... 9 

AFDELING 10: AANPLAKKING ....................................................................................................... 10 

HOOFDSTUK 3: OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG .................. 11 

AFDELING 1: SAMENSCHOLINGEN, BETOGINGEN EN OPTOCHTEN ...................................... 11 

AFDELING 2: HINDERLIJKE OF GEVAARLIJKE ACTIVITEITEN............................................... 11 

AFDELING 3: PLAATSING VAN KRANEN ..................................................................................... 15 

AFDELING 4: PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE RUIMTE .................... 16 

AFDELING 5: GEBRUIK VAN GEVELS VAN GEBOUWEN............................................................ 17 

AFDELING 6: ALGEMENE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN SCHENDINGEN VAN DE 

OPENBARE VEILIGHEID ................................................................................................................... 18 

AFDELING 7: BRANDPREVENTIE .................................................................................................. 19 

AFDELING 8: BIJZONDERE BEPALINGEN DIE IN ACHT DIENEN TE WORDEN GENOMEN 

BIJ SNEEUW OF VRIESKOU ............................................................................................................. 21 

AFDELING 9: RECREATIE ............................................................................................................... 22 

AFDELING 10: VERHUIZINGEN, LADEN EN LOSSEN................................................................. 22 

AFDELING 11: BIJZONDERE REGELS BETREFFENDE HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN . 22 

AFDELING 12: BIJZONDERE INBREUKEN ................................................................................... 23 

HOOFDSTUK 4: DE OPENBARE RUST................................................................................ 24 

AFDELING 1: HINDERLIJKE ACTIVITEITEN ............................................................................... 24 

AFDELING 2: GELUIDSOVERLAST ................................................................................................ 24 



 

AFDELING 3: ........ INRICHTINGEN DIE GEWOONLIJK VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJK 

ZIJN...................................................................................................................................................... 25 

AFDELING 4: GEBRUIK VAN MOTOREN EN MACHINES............................................................ 27 

AFDELING 5: ALARMSYSTEMEN.................................................................................................... 28 

AFDELING 6: LICHTPOLLUTIE....................................................................................................... 28 

HOOFDSTUK 5: GROENE RUIMTES .................................................................................... 29 

HOOFDSTUK 6: DIEREN ........................................................................................................... 31 

HOOFDSTUK 7: AMBULANTE HANDEL ............................................................................. 33 

HOOFDSTUK 7BIS: INZAMELINGEN EN BEDELARIJ............................................... 33 

HOOFDSTUK 8: SLOTBEPALINGEN .................................................................................... 34 

 

 



  14 mei 2007 

Pagina 1 

Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES 

Afdeling 1: Definities 

Artikel 1  
Voor de toepassing van dit reglement, wordt onder “openbare ruimte” verstaan: 

• de openbare weg, met inbegrip van de bermen en trottoirs, voetgangersbruggen en 
ondergrondse doorgangen voor voetgangers en de ruimten aangelegd als aanhorigheden van 
de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen. 

• de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen. 

De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is voor 
het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij wetten, 
besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, binnen dezelfde perken van wetten en 
verordeningen, de installaties voor het vervoer en de bedeling van water, goederen, energie en 
signalen. 

De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is. 

Afdeling 2: Algemene bepalingen 

Artikel 2  
Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties 
waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, zal de burgemeester de nodige besluiten nemen. 

De eigenaars, huurders, bezetters of de personen die er op gelijk welke manier verantwoordelijk voor 
zijn, moeten er zich naar schikken. 

In geval van weigering van of vertraging bij de uitvoering van de bij voornoemde besluiten 
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is deze aan de betrokkenen te betekenen, 
kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen, 
die de kosten hoofdelijk moeten dragen. 

Artikel 3  
Wie de voorschriften van de bepalingen van dit reglement niet naleeft, is burgerlijk aansprakelijk voor 
de schade die eruit zou kunnen voortvloeien. 

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving van de bij 
dit reglement voorgeschreven bepalingen. 

Artikel 4  
Wie zich in de openbare ruimte bevindt of op een plaats die voor het publiek toegankelijk is, moet zich 
onmiddellijk schikken naar de bevelen of verzoeken van de politie of gemachtigde ambtenaren, met 
het oog op: 

• de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid; 

• de vergemakkelijking van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in 
gevaar; 

• het doen naleven van de wetten, reglementen en besluiten. 

Wanneer de politieambtenaar of de gemachtigde ambtenaar zich bevindt op privé-eigendom op 
verzoek van de bewoners of in geval van brand, overstroming of een hulpoproep, is deze verplichting 
eveneens van toepassing op al wie daar aanwezig is. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 
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Artikel 5  
§ 1 De in dit reglement bedoelde vergunningen worden precair en herroepbaar en voorafgaand 

afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet 
aansprakelijk stelt. 

Ze 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 dit reglement, overeenkomstig de bij artikel 
119bis van de Nieuwe Gemeentewet voorziene procedure. 

§ 2 De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en 
ervoor zorgen dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de 
openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen. 

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet 
foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit. 

§ 3 Wanneer de vergunningsakte betrekking heeft op: 

• een activiteit of een evenement in een plaats die voor het publiek toegankelijk is, moet de 
akte zich op de bedoelde plaats bevinden; 

• een activiteit op de openbare ruimte of een ingebruikneming ervan, moet de begunstigde 
deze bij zich dragen tijdens de activiteit of de ingebruikneming. 

In beide gevallen moet de akte op elk verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar 
getoond worden. 
 

Afdeling 3: Procedure 

Artikel 6  
Tenzij anders bepaald, vormen de bij dit reglement voorgeschreven bedragen van administratieve 
geldboetes maxima. De boetes zullen worden opgelegd in verhouding tot de ernst van de feiten. 

Toch kunnen ze in geval van herhaling binnen de drie jaar na de oplegging van een administratieve 
geldboete, verhoogd worden boven de in dit reglement voorziene bedragen zonder dat deze boetes 
het wettelijk voorziene maximum mogen overschrijden. 

De duur van de administratieve sancties die door het college van burgemeester en schepenen zijn 
aangenomen, kan verlengd worden in geval van herhaling binnen de twaalf maanden volgend op de 
oplegging van de sanctie. 

De maximale bedragen van de administratieve boeten voorgeschreven door dit reglement worden 
gehalveerd indien de inbreuken begaan zijn door minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben 
bereikt op het tijdstip van de feiten.  

De bemiddelingsprocedure is verplicht voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben 
bereikt. 

Artikel 7  
In geval van overtreding van dit reglement kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-
reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle 
overtredingen vervat in dit politiereglement. 

Ingevolge het nieuwe artikel 119 bis § 6 NGW kunnen inbreuken die uitsluitend bestraft worden met 
een administratieve sanctie eveneens het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de 
hiernavolgende personen: 

1. de gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door de Koning 
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad zijn bepaald betreffende selectie, 
rekrutering, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de gemeenteraad zijn 
aangewezen; 

2. ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend tot één van de categorieën bepaald 
door de Koning. 

In deze politieverordening worden deze ambtenaren de "gemachtigde ambtenaar" genoemd. 
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De bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen eveneens aangifte doen 
van de inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve sancties, bij de 
politieambtenaren bedoeld in het eerste lid en dit enkel in het kader van de activiteiten bedoeld in 
artikel 1, § 1, eerste lid, 6° van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de 
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten.  

Artikel 8  
Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve 
sanctie, moet worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een vaststelling. 

Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt bezorgd aan de aangewezen ambtenaar, zoals bepaald 
in artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet. 

Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de aangewezen 
ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te 
voegen aan het dossier. 

Artikel 9  
Indien de feiten zowel een strafrechtelijk als een administratiefrechtelijke inbreuk vormen, wordt het 
originele proces-verbaal binnen de 30 dagen na de vaststelling, toegestuurd aan de Procureur des 
Konings. Een afschrift wordt verzonden aan de aangewezen ambtenaar.  

Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden, wordt het originele 
proces-verbaal of vaststelling aan de aangewezen ambtenaar toegestuurd.  

Artikel 10  
Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de aangewezen ambtenaar rekening houden 
met de ernst van de feiten of de gevolgen van de overtreding. Wanneer hetzelfde feit verschillende 
inbreuken op hetzelfde reglement oplevert, kan er toch maar één enkele administratieve sanctie 
worden opgelegd. 

Artikel 11  
De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het verstrijken van een 
termijn van zes maanden, te rekenen van de dag van de ontvangst van de vaststellingen door de 
ambtenaar of van het proces-verbaal van de politieambtenaar. 

Artikel 12  
De beslissing dient aan de overtreder ter kennis te worden gebracht door een aangetekende brief, 
ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.  
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Hoofdstuk 2: OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID 

Afdeling 1: Netheid van de openbare ruimte 

Artikel 13  
Wie nalaat de openbare ruimte te reinigen waar zulks is opgelegd, wordt gestraft met een 
administratieve geldboete van maximum 50 EUR. 

Artikel 14  
Het is verboden ieder voorwerp of plaats van de openbare ruimte, doorgangen op private gronden die 
voor het publiek toegankelijk zijn, privé-eigendommen of -voertuigen te bevuilen op gelijk welke 
manier, door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of 
waarover men zeggenschap heeft. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van maximum 100 EUR, moet wie 
deze bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 15  
Behoudens voorafgaande vergunning van de burgemeester, is het verboden op de openbare weg 
gelijk welke tekens of opschriften met gelijk welk product aan te brengen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 100 EUR, moet wie deze 
bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het 
te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 16  
§ 1 Het is verboden op gevels, omheiningen, privé-eigendommen, openbare gebouwen, 

monumenten, voertuigen, straatmeubilair, voorwerpen van algemeen nut of die dienen voor de 
versiering van de openbare ruimte en het groen te bevuilen, te krassen, te beschadigen, te 
schrijven of te tekenen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 150 EUR, moet wie 
deze bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het 
recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

§ 2 Het is tevens verboden ze met tags of behoudens vergunning, met graffitis (fresco’s) te 
bedekken. Voor de toepassing van deze bepaling, moet onder tag worden verstaan alle 
gecodeerde en/of gestileerde handtekeningen, en onder graffiti of fresco’s het naast elkaar 
plaatsen van uitgewerkte tekeningen, teksten en/of symbolen (kleuren, schaduwen, 
weerspiegelingen, ...). 

De inbreuken op de bepalingen van deze paragraaf zijn strafbaar met een gevangenisstraf van 
1 tot 7 dagen en een politieboete van 6 tot 25 EUR te verhogen met de wettelijke opdeciemen. 
Wie deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente 
zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 17  
De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk in plaatsen toegankelijk voor het publiek en 
buiten de handelszaak worden verbruikt, moeten ervoor zorgen dat hun klanten de openbare ruimte 
rond die handelszaak niet bevuilen. 

Zij moeten minstens voldoende afvalrecipiënten plaatsen, die duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar 
zijn, tijdig deze recipiënten ledigen, het zwerfvuil dat afkomstig is van hun handel opruimen en de 
onmiddellijke nabijheid van hun handel schoonmaken of andere preventieve maatregelen nemen die 
de verspreiding van afval in de openbare ruimte voorkomen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 100 EUR moet de verkoper 
die deze bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 
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Artikel 18  
Het is verboden om het even welk afval, vast of vloeibaar, of in de vorm van stof of poeder naar buiten 
te vegen of te werpen vanuit werven, privé-eigendommen, openbare gebouwen en voertuigen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 100 EUR voor wie deze 
bepaling overtreedt, moet de in artikel 21 bedoelde persoon, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet 
houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 19  
Het is verboden te spuwen, te urineren, te braken of uitwerpselen achter te laten in de openbare 
ruimte evenals in de voor het publiek toegankelijke plaatsen, de galerijen en passages opgericht op 
privé-gebied die voor het publiek toegankelijk zijn, behalve op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 150 EUR moet wie deze 
bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het 
te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 20  
Het is verboden vuilniszakken, recipiënten en containers te doorzoeken, te verplaatsen, te 
beschadigen of de inhoud ervan over de openbare ruimte te verspreiden. 

Het is derden verboden voorwerpen te deponeren in deze vuilniszakken, recipiënten en containers. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 100 EUR moet wie deze 
bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het 
te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Het eerste lid is niet van toepassing op de personen belast met de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen in het kader van de rechtmatige controle op de naleving van de gemeentelijke 
reglementen betreffende recyclage. 

Afdeling 2: Trottoirs en bermen 

Artikel 21  
De trottoirs en de goten voor hemelwater gelegen langs eigendommen moeten worden schoon 
gehouden. 

Deze verplichting omvat onder andere het verwijderen van onkruid en planten, van vervuilende en/of 
glijdende producten en/of materialen. 

De bermen moeten schoon worden gehouden.  

Het is verboden er pesticiden te gebruiken. 

Deze verplichtingen komen ten laste van: 

• voor bewoonde gebouwen: de bewoners van de gebouwen of de personen die belast zijn met 
het onderhoud van de gebouwen. 

• voor gebouwen zonder woonfunctie: de personen die belast zijn met het onderhoud en/of de 
bewaking van de gebouwen. 

• voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen : iedere houder van een reëel recht op 
het goed, met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van 
een gebruiksrecht, recht van bewoning of erfdienstbaarheid of de huurders. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 80 EUR moet wie deze 
bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het 
te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 22  
Het is verboden voor de uitvoerders van grond- en bouwwerken en vervoerders de openbare weg in 
de directe omgeving van hun werven of hun laad- en losplaatsen met vuil te versperren. 

Zij moeten hun wagens zodanig laden en/of afdekken dat niets van de lading op de openbare weg kan 
vallen. 
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Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 150 EUR moet wie deze 
bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het 
te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Afdeling 3: Gebouwen en terreinen 

Artikel 23  
§ 1 De goede staat van de onbebouwde terreinen en onbebouwde gedeelten van eigendommen 

moet steeds gewaarborgd zijn door de in artikel 21 bedoelde personen. Dit houdt in dat zij 
ervoor zorgen dat de begroeiing er noch de openbare eigendom, noch de openbare veiligheid 
bedreigt en dat het afval verwijderd wordt. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 100 EUR moet wie 
deze bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het 
recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

§ 2 Behoudens vergunning is het verboden op deze terreinen opslagplaatsen op te richten, al zijn 
deze slechts tijdelijk, en er afbraakmateriaal, steengruis, machines, voertuigen, huisvuil, of gelijk 
welke materialen of voorwerpen neer te zetten of achter te laten. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 150 EUR, voor zover 
andere wetgeving geen andere straffen voorziet, moet wie deze bepaling overtreedt, de zaken 
onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op 
risico van de overtreder. 

Artikel 24  
Het is verboden hinderlijke of schadelijke goederen die de openbare hygiëne, veiligheid of gezondheid 
kunnen schaden, op te stapelen, te lozen, weg te gooien, achter te laten, of te laten staan in een 
gebouw of in een gebouw dat gebouwd wordt. 

Iedere gebruiker van een gebouw zal erop toezien dat geen enkel voorwerp, wasgoed of roerend 
goed dat de openbare netheid, gezondheid of de veiligheid in het gedrang zou kunnen brengen, 
geplaatst, gehangen of opgehangen wordt op de terrassen en balkons die zich aan de straatkant 
bevinden. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 150 EUR voor zover 
hogere wetgeving geen andere straffen voorziet, moet wie deze bepaling overtreedt, de zaken 
onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en 
op risico van de overtreder. 

Artikel 25  
De eigenaars van onroerende goederen moeten ervoor zorgen dat deze, evenals de roerende 
goederen en de installaties waarmee ze uitgerust zijn, perfect in stand gehouden worden, 
onderhouden worden, perfect functioneren op het vlak van gezondheid, netheid en veiligheid. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Wanneer deze onroerende goederen niet conform zijn met de voorgeschreven reglementen en ze 
gevaar en schade kunnen veroorzaken, of besmettelijke ziektes kunnen verspreiden, kan de 
burgemeester een besluit nemen dat hetzij saneringsmaatregelen, hetzij maatregelen om de 
gezondheid of de openbare veiligheid te herstellen, oplegt.  

Indien er niet voldaan wordt aan de bepalingen van het besluit van de burgemeester kunnen de 
werkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd op kosten en op risico van de overtreder . 

Artikel 26  
De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige wijze af te 
sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt. 

Tevens moet in deze gebouwen de toegang voor huis- en knaagdieren via vensters, ramen, deuren, 
keldergaten en riolen onmogelijk worden gemaakt. 



  14 mei 2007 

Pagina 7 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 150 EUR, moet wie deze 
bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Afdeling 4: Wateroppervlakten, waterwegen en leidingen 

Artikel 27  
Onverminderd de toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de grondwateren 
en de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, is 
het verboden, behoudens vergunning om: 

1. de riolen in de openbare ruimte te ontstoppen, schoon te maken, te herstellen, op straffe van 
een administratieve boete van maximum 100 EUR. 

2. op de riolen in de openbare ruimte aansluitingen aan te brengen, op straffe van een 
administratieve boete van maximum 250 EUR. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete moet wie deze bepaling overtreedt, de 
zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op 
kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 28  
Onverminderd de toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de grondwateren 
en de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, is 
het verboden regenwater dat afkomstig is van bebouwde eigendommen in de openbare ruimte, te 
laten afvloeien, tenzij op de daarvoor bestemde plaatsen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 50 EUR, moet wie deze 
bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 29  
Onverminderd de toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de grondwateren 
en de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, is 
het verboden afvalwater of ongezonde stoffen in het openbaar domein te doen afvloeien. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 150 EUR, moet wie deze 
bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 30  
Onverminderd de toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de grondwateren 
en de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, is 
het verboden in rioolkolkmonden voorwerpen of gelijk welke substanties te werpen of te gieten die de 
goede werking ervan kunnen hinderen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 100 EUR, moet wie deze 
bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 31  
Onverminderd de toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de grondwateren 
en de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, is 
het, behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen, verboden te baden in 
rivieren, kanalen, vijvers, bassins, fonteinen, er dieren in te laten baden, er gelijk welk voorwerp in te 
wassen of in onder te dompelen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 100 EUR, moet wie deze 
bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 
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Afdeling 5: Verwijdering van bepaalde afvalstoffen 

Artikel 32  
§ 1 De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing onverminderd de bepalingen van de 

politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. 

Het huishoudelijk afval en de voorwerpen of stoffen die bestemd zijn voor de selectieve 
inzamelingen die door de aangeduide ophaler georganiseerd worden, moeten bij inzameling 
volgens de voorschriften van de gemeenteraad worden verricht. 

§ 2 De containers of recipiënten die door de openbare diensten of met hun goedkeuring in de 
openbare ruimte worden geplaatst, moeten overeenkomstig de wetgeving worden 
gesignaliseerd. Het gebruik ervan is strikt voorbehouden aan de personen waarvoor zij bedoeld 
zijn en voor de voorwerpen waarvoor zij bestemd zijn. Het is verboden er andere voorwerpen of 
afval, zoals huisvuil, in te deponeren. 

Recipiënten die door de openbare diensten of met hun goedkeuring in de openbare ruimte 
worden geplaatst, bestemd voor de inzameling van groenafval, mogen enkel gebruikt worden 
voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Zij mogen niet gebruikt worden voor het groenafval 
afkomstig van de activiteiten van beroepstuiniers. 
Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 100 EUR. 

Artikel 33  
Het ledigen van beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering van hun inhoud mag 
enkel gebeuren door een onderneming die volgens de reglementering ter zake erkend is. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Afdeling 6: Onderhoud en schoonmaak van voertuigen 

Artikel 34  
§ 1 Het is verboden in de openbare ruimte het onderhoud, de smering, olieverversing of herstelling 

van voertuigen of van stukken van deze voertuigen uit te voeren of te laten uitvoeren, met 
uitzondering van herstellingen die uitgevoerd worden onmiddellijk nadat het defect zich heeft 
voorgedaan, voor zover het gaat om zeer beperkte ingrepen bedoeld om het voertuig in staat te 
stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te worden. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 200 EUR, moet wie 
deze bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het 
recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

§ 2 Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet bezoldigd 
goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten in de openbare ruimte 
tussen 7u  en  22u en dit op de tijdstippen van de dag die het best verenigbaar zijn met de 
veilige en vlotte doorgang en de openbare rust. 

Het wassen of reinigen mag enkel uitgevoerd worden voor het gebouw waarin de eigenaar van 
het voertuig woont of voor zijn garage. 
De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig moeten 
zorgvuldig verzameld worden zodat de doorgang van de voetgangers en de weggebruikers niet 
wordt gehinderd. 

Wie deze bepalingen overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 80 
EUR. 
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Afdeling 7: Vuur en rook 

Artikel 35  
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, is het verboden om het even welke 
substantie te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. De enige uitzonderingen op deze regel 
vormen: 

• het verbranden, conform de wettelijke bepalingen van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van 
het onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden; 

• het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale 
verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of 
een werkplaats. 

• het barbecuen in privé-tuinen en enkel als er gebruik wordt gemaakt van vaste of 
verplaatsbare barbecuetoestellen 

Het is verboden de buurt te hinderen met rook, geuren of uitwasemingen van gelijk welke aard, alsook 
met stof of projectielen van gelijk welke aard. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 80 EUR. 

Afdeling 8: Overnachting en kamperen 

Artikel 36  
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden op het 
gehele grondgebied van de gemeente in om het even welk voertuig te slapen, of er te kamperen. Het 
is eveneens verboden meer dan 24 uur onafgebroken op een privé-terrein te verblijven in een mobiel 
onderkomen zoals een woon- of aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Afdeling 9: Strijd tegen schadelijke en/of gevaarlijke dieren 

Artikel 37  
Het is verboden in de openbare ruimte en op openbare plaatsen voedsel voor zwervende dieren 
achter te laten, neer te leggen of weg te werpen. 

De bezetters van gebouwen moeten de nodige maatregelen treffen om er duiven weg te houden, 
alsook bevuilde gebouwen laten schoonmaken en ontsmetten. Deze bepaling doet geen afbreuk aan 
de wetten en decreten op het natuurbehoud. 

Iedereen die de aanwezigheid van ratten vaststelt op de eigendommen die hij bezet, moet: 

• er het gemeentebestuur onmiddellijk van kennis geven 

• de ratten bestrijden met de gebruikelijke middelen die desgevallend door het 
gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld 

• vrije toegang verlenen aan de ploegen van de gemeente die aangewezen zijn om deze 
plaatsen te behandelen 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 80 EUR. 
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Afdeling 10: Aanplakking 

Artikel 38  
§ 1 Het is, behoudens vergunning en onder de daarin bepaalde voorwaarden, verboden affiches of 

zelfklevers aan te brengen of te laten aanbrengen in de openbare ruimte. Het college van 
burgemeester en schepenen zal de definitieve intrekking of schorsing van de vergunning 
bevelen als de houder ervan deze voorwaarden niet naleeft. 

§ 2 Het is eveneens verboden affiches of zelfklevers aan te brengen of te laten aanbrengen op 
privé-goederen die zich bevinden in de openbare ruimte, evenals op leegstaande of 
verwaarloosde gebouwen, behoudens toestemming van de eigenaar. 

§ 3 Het is verboden de verkoop of de verhuur van een gebouw te adverteren door middel van 
affiches of borden in de openbare ruimte. 

§ 4 Onverminderd de politieverordeningen van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 
kunnen de verkiezingsaffiches aangebracht worden op de plaatsen die door het college van 
burgemeester en schepenen zijn vastgesteld volgens de voorwaarden bepaald door de 
gemeenteraad. 

De affiches, zelfklevers of borden die in strijd met dit artikel werden aangebracht, moeten op het 
eerste politiebevel of bevel van een gemachtigd ambtenaar verwijderd worden, zoniet houdt de 
gemeente zich het recht voor ambtshalve over te gaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico 
van de verantwoordelijke uitgever, onverminderd een administratieve boete van maximum 100 EUR. 

Artikel 39  
Het is verboden de affiches, pamfletten of zelfklevers te bevuilen, te bedekken, te beschadigen, af te 
nemen of te veranderen, ongeacht of ze al dan niet met de vergunning van de overheid werden 
aangebracht. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 
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Hoofdstuk 3: OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE 
DOORGANG 

Afdeling 1: Samenscholingen, betogingen en optochten 

Artikel 40  
Zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden in de openbare ruimte 
samenscholingen, betogingen of optochten van gelijk welke aard te organiseren, en/of te veroorzaken 
en eraan deel te nemen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 150 
EUR. 

Artikel 41  
§ 1 Iedere samenscholing, betoging of optocht van gelijk welke aard in de openbare ruimte, of in 

galerijen en passages op privé-eigendom die voor het publiek toegankelijk is, is aan de 
schriftelijke vergunning van de burgemeester onderworpen. 

§ 2 De aanvraag van de vergunning moet minstens tien werkdagen voor de voorziene datum 
schriftelijk aan de burgemeester gericht worden en moet minstens de volgende elementen 
bevatten: 

• de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en); 

• het onderwerp van het evenement; 

• de datum, de plaats en het tijdstip van de bijeenkomst; 

• de geplande route; 

• de plaats en het tijdstip voorzien voor het einde van het evenement en in voorkomend geval, 
de ontbinding van de optocht; 

• in voorkomend geval, of er een meeting wordt gehouden op het einde van het evenement; 

• de raming van het aantal deelnemers en de vervoermiddelen waarin voorzien is; 

• de ordemaatregelen waarin door de organisatoren voorzien is. 

§ 3 De houders van een vergunning moeten zich schikken naar de voorwaarden vervat in die 
vergunning. Het niet naleven van de voorwaarden brengt het onmiddellijke verval van de 
vergunning met zich mee. 

Artikel 42  
Het is verboden in de openbare ruimte en op de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek het 
gelaat volledig te bedekken, zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk of moeilijk is. 

Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden, noch tijdens religieuze, 
folkloristische en volkse manifestaties, zoals bijvoorbeeld carnaval, processies, georganiseerde 
stoeten, die kaderen in een vergunde activiteit. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Afdeling 2: Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten 

Artikel 43  
§ 1 Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen, is het uitdrukkelijk 

verboden werkzaamheden te starten in de openbare ruimte, zowel aan de oppervlakte als onder 
de grond. 
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Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 250 EUR. 

§ 2 De vergunningen die krachtens dit artikel werden verleend, leggen maatregelen op voor de 
veiligheid en de vlotte doorgang. 

Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 200 EUR. 

§ 3 Iedere persoon die werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe 
gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden 
bevond of in de staat die in de vergunning vermeld is. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 200 EUR moet wie 
deze paragraaf overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente 
zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 44  
Onverminderd de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en het 
Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, moeten de 
aannemer en de opdrachtgever van de werkzaamheden die niet in de openbare ruimte worden 
uitgevoerd, de richtlijnen van de gemeente en van de politie naleven om de veiligheid en de vlotte 
doorgang op de openbare weg te vrijwaren. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 200 EUR moet wie deze 
bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 45  
Het is verboden behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen, in de 
openbare ruimte, op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn enige handeling uit te oefenen die 
de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals: 

• het wegwerpen, gooien, of voortstuwen, plaatsen of achterlaten van gelijk welke voorwerpen 
die kunnen schaden door hun aanwezigheid, val of ongezonde uitwasemingen of 
uitvloeiingen;  

• het achterlaten van enig object dat gebruikt kan worden door derden om de veiligheid van 
personen en goederen te bedreigen; 

• het klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, of op gelijk welke constructies of installaties; 

• het uitvoeren van gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen; 

• het gebruik maken van wapens, in het bijzonder van vuurwapens of wapens met 
samengeperste lucht, uitgezonderd in stands die daarvoor een machtiging hebben of in 
schietkramen of kermissen 

• het gebruik maken, te koop stellen of verdelen van vuurwerk en van knallers behoudens 
vergunning van de bevoegde overheid. 

Deze bepaling is niet van toepassing op sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties 
worden uitgeoefend. 

De wapens, munitie, vuurwerk of knallers, gebruikt in strijd met bovenvermelde bepalingen, zullen in 
beslag worden genomen. 

In geval van een administratieve inbeslagname zullen de in beslag genomen voorwerpen worden 
vernietigd. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 46  
Het is verboden: 

• de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te belemmeren; 
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• de doorgang van voorbijgangers te verhinderen; 

• zich dreigend op te stellen; 

• van een agressief dier vergezeld te zijn; 

• op onvoorzichtige wijze enig voorwerp op iemand te werpen, dat hem kan hinderen of 
bevuilen; 

• stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, 
tegen verende voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen van een ander te werpen, of in 
tuinen en besloten erven. 

In geval van overtreding van dit artikel kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de activiteit 
onmiddellijk laten stopzetten. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve boete van 
maximum150 EUR. 

Artikel 47  
Wie door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of een zware verwonding 
van dieren of vee, aan een ander toebehorend, veroorzaakt door het werpen van harde lichamen of 
van om het even welke stoffen, wordt bestraft met een administratieve boete van maximum 200 EUR. 

Artikel 48  
Wie tegen gestelde lichamen of tegen bijzondere personen andere beledigingen richt dan in boek II, 
titel VIII, hoofdstuk V, van het strafwetboek, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

Artikel 49  
Het gebruik van steps, rolschaatsen of skateboards is enkel toegelaten op voorwaarde dat de 
veiligheid van de voetgangers noch de vlotte doorgang in het gedrang worden gebracht. De bevoegde 
overheid kan het echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 80 EUR. 

Artikel 50  
Onverminderd de toepassing van het milieuvergunningsdecreet, het afvalstoffendecreet en hun 
respectievelijke uitvoeringsbesluiten zijn, behoudens vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen, verboden in de openbare ruimte en in openbare plaatsen op straffe van een 
administratieve boete van maximum 100 EUR : 

• inzamelingen; 

• gelijk welke evenementen zoals,  tentoonstellingen of feestelijke verlichting; 

• fuiven, bals en spektakels; 

• artistieke prestaties; 

• waarzeggerij. 

De aanvragen van de vergunning moeten ingediend worden binnen de tien werkdagen die aan de 
activiteit voorafgaan. 

In geval van overtreding van dit artikel kan de politie of de gemachtigde ambtenaar de activiteit 
onmiddellijk laten stopzetten en kan de vergunning definitief worden ingetrokken. 

Artikel 51  
Wie een beroep maakt van waarzeggen of van voorspellen of van uitleggen van dromen, wordt 
bestraft met een administratieve geldboete van maximum 150 EUR. 

De werktuigen, gereedschappen en kledij die dienen of bestemd zijn tot het uitoefenen van het beroep 
van waarzegger, voorspeller of droomuitlegger worden in beslag genomen en verbeurd verklaard 
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Artikel 52  
De verdelers van gratis drukwerken in de openbare ruimte moeten oprapen wat door het publiek op de 
grond wordt gegooid in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de verdeling plaatsvindt. 

 

Op deze drukwerken dient de vermelding te worden aangebracht dat zij niet mogen weggegooid 
worden in de openbare ruimte. 

 

Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, drukwerken of 
reclame: 

• deze achter te laten op de openbare weg, op de drempel van deuren en vensterbanken van 
gebouwen en achter ruitenwissers van voertuigen; 

• een luidspreker te gebruiken; 

• voorbijgangers te volgen of lastig te vallen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 100 EUR moet wie deze 
bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het 
te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Indien de overtreder niet kan worden gevonden, worden de inbreuken op de bepalingen van dit artikel, 
verhaald op de uitgever. 

Artikel 53  
Het is verboden buiten de spektakel- of concertzalen en plaatsen voor sportbijeenkomsten of 
evenementen, de voorbijgangers op de openbare weg aan te klampen om hen inkomkaarten te 
verkopen of om hen uit te leggen hoe ze er zich kunnen aanschaffen. 

Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders, alsook voor personen die door deze 
tewerkgesteld worden, klanten aan te spreken of te roepen om ze aan te sporen naar hun zaak te 
komen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 54  
Het is verboden op gelijk welke manier ieder concert, spektakel, evenement, sportieve bijeenkomst of 
gelijk welke bijeenkomst die door de gemeentelijke overheid toegelaten is, te verstoren. 

Met name, is het verboden voor het publiek : 

• zich op de scène, de piste of het terrein te begeven zonder dat ze daar van de artiesten, 
sportlui of organisatoren een uitnodiging of machtiging voor hebben gekregen; 

• zich te begeven in de privé-gedeelten van de inrichting of die welke voor de artiesten of 
sportlui voorbehouden zijn; 

• voorwerpen, op de balkons en leuningen te deponeren of eraan te bevestigen die door hun val 
of op enige andere manier het publiek, de artiesten of de sportlui kunnen hinderen; 

• door hun gedrag de stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te 
brengen. 

Onverminderd de reparatiekosten voor de veroorzaakte schade, zal wie de bepalingen van dit artikel 
overtreedt, bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 200 EUR. 

Artikel 55  
Tijdens religieuze diensten, openbare concerten, spektakels en andere door de gemeentelijke 
overheid vergunde voorstellingen, moeten alle gebruikers van de openbare ruimte op eenvoudig 
verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar alle geluidsoverlast stopzetten die deze 
manifestaties kan verstoren. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 
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Artikel 56  
Het is verboden behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen over te gaan 
tot de montage van gelijk welke voorlopige constructie die bedoeld is om publiek te verwelkomen ter 
gelegenheid van culturele, sportieve of andere manifestaties, ongeacht het materiaal dat gebruikt 
wordt, of ongeacht de montage- of verankeringstechnieken die toegepast worden. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 150 EUR moet wie deze 
bepaling overtreedt, de voorlopige constructie onmiddellijk verwijderen, zoniet houdt de gemeente zich 
het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Afdeling 3: Plaatsing van kranen 

Artikel 57  
Iedere plaatsing van een kraan of van eender welk ander hijswerktuig in de openbare ruimte is aan de 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen onderworpen. 

Onverminderd de reglementaire voorschriften betreffende stedenbouw, leefmilieu en 
arbeidsbescherming, is het verplicht: 

• vóór iedere ingebruikneming van een kraan en telkens als het Algemeen Reglement voor de 
arbeidsbescherming de opstelling van een proces-verbaal van verificatie vereist, binnen 7 
kalenderdagen vóór de montage of hermontage, een kopie van dit document, dat door een 
erkend organisme opgesteld is, aan het college van burgemeester en schepenen te bezorgen; 

• dat ieder gebruik van de kraan onderworpen is aan de opstelling, in twee exemplaren, van 
een plan van de werf met alle nuttige aanduidingen en kenmerken van het werktuig, met 
inbegrip van de ruimte die het in beslag neemt, de totale hoogte en de vrije hoogte van de 
kraan en de draaicirkel van de kraanarm; 

• dat de kranen een stabiele basis hebben op de grond, om te vermijden dat ze zouden 
omvallen. Kranen die op rails gemonteerd zijn, moeten daarenboven aan deze rails 
vastgemaakt worden en de rails moeten op hun beurt stevig in de grond verankerd worden 
opdat ze niet uitgerukt kunnen worden; 

• dat de kraan, naarmate de bouw vordert, hetzij in het gebouw opgenomen wordt, hetzij op 
verschillende plaatsen stevig verankerd wordt; 

• dat de gebruikers alle gepaste maatregelen nemen opdat de kraan niet minder stabiel zou 
worden wanneer deze zich in draaistand bevindt; 

• dat de vervoerde materialen indien deze poedervormig of vloeibaar zijn, of indien ze kunnen 
verspreid worden, opgeborgen worden in containers zodat er niets kan terechtkomen in de 
openbare ruimte, op privé-eigendommen of binnen ruimtes die met palissaden omheind zijn. 
De omheining moet zo nodig op bevel van de politie of gemachtigde ambtenaar verwijderd 
worden bij de dagelijkse sluiting van de werf; 

• dat voor de ingebruikneming van de kraan of van eender welk ander hijswerktuig bij de 
politiepost een lijst wordt ingediend met de namen, adressen en telefoonnummers van de 
aannemer, ingenieur of bevoegde technicus alsook van een lid van het kraanpersoneel, die te 
allen tijde snel bereikt kunnen worden, zowel overdag als ‘s nachts. Een kopie van deze lijst 
dient aan de buitenkant van het kantoor van de werf aangeplakt te worden en dient leesbaar 
te zijn van op de openbare weg; 

• dat als de kraan buiten werking is, er geen last aan blijft hangen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 250 EUR, kan het college 
van burgemeester en schepenen de voorlopige sluiting van de werf bevelen aan wie de bepalingen 
van dit artikel overtreedt. 
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Afdeling 4: Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte 

Artikel 58  
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen en onverminderd de 
wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende stedenbouw zijn verboden: 

• iedere privatieve ingebruikneming van de openbare weg boven, op of onder de begane grond; 

• de plaatsing op alle hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van 
voorwerpen die schade kunnen veroorzaken door te vallen, ook al steken ze niet over de 
openbare weg uit. 

Onverminderd artikel 61, zijn vrijgesteld van deze bepaling: de voorwerpen die gedeponeerd worden 
op vensterbanken en tegengehouden worden door een voorziening die stevig bevestigd is en niet 
uitsteekt, alsook vlaggenstokken. 

Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, ook al is dit maar 
gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut verbergen waarvan de zichtbaarheid volledig moet 
gewaarborgd zijn. 

De voorwerpen in strijd met dit artikel moeten op het eerste verzoek van de politie of van een 
gemachtigd ambtenaar verwijderd te worden, zoniet kan ambtshalve worden overgegaan tot de 
verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 59  
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen, 
uitstalramen, of reclameborden te plaatsen onder gelijk welke vorm en koopwaren op de openbare 
ruimte uit te stallen. 

De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, moeten op het eerste verzoek 
van de politie of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd worden, zoniet kan ambtshalve worden 
overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

Onverminderd de bepalingen betreffende stedenbouw, zal het college van burgemeester en 
schepenen de administratieve schorsing of intrekking bevelen van de vergunning die het verleend had 
aan de uitbater indien deze laatste de voorwaarden niet respecteert die gesteld werden bij de 
toekenning van de voormelde vergunning. 

Artikel 60  
Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende stedenbouw is het verboden, 
zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning, spandoeken, wimpels, lichtslingers, vlaggen of 
antennes en parabolen, kabels, apparaten en andere aansluitingen uitgaand van privé-initiatief op 
voorgevels van gebouwen of over de openbare weg te hangen . 

Deze bepaling is niet van toepassing in geval van versiering ter gelegenheid van wettelijke feestdagen 
en voor zover de openbare veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 61  
Onverminderd de voorschriften van de gewestelijke of gemeentelijke reglementen die ze uitdrukkelijk 
verbieden, mag de externe installatie van hertz- of paraboolantennes, of gelijk welke andere 
gelijkwaardige ontvangstinstallatie, nooit aan de straatzijde van een gebouw gebeuren. 

In alle andere gevallen dient een vergunning te worden bekomen van het college van burgemeester 
en schepenen. 

In geval van niet-naleving van de voorwaarden die in de vergunning gesteld zijn, zal het college van 
burgemeester en schepenen de definitieve intrekking van de vergunning uitspreken. 
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Indien de eigenaar of gebruiker geen vergunning heeft, zal hij bestraft worden met een administratieve 
boete van maximum 150 EUR en wordt hij verplicht de antenne of parabool te verwijderen, zoniet 
houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en risico van de overtreder. 

Artikel 62  
Alle bomen en beplantingen moeten op minstens 50 cm van de perceelsgrens met het openbaar 
domein geplant worden en zodanig gesnoeid worden dat geen begroeiing hangt over het openbaar 
domein.  

Levende hagen en andere beplantingen moeten worden teruggesnoeid tot op een hoogte van 1.80 m 
en mogen uitgroeien tot hoogstens 2 m. 

Hoogstammige bomen moeten op minstens 2 m van de perceelsgrens met het openbaar domein 
geplant worden. Zij moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere tak die over de openbare weg hangt, 
zich op een hoogte van minstens 2,50 m van de grond bevindt en het uiteinde ervan op een afstand 
van minstens 0,50 m van de rijweg bevindt. 

Indien bijzondere veiligheidsredenen het vereisen, kan de politie of een gemachtigde ambtenaar 
andere afmetingen opleggen en zullen de voorgeschreven werkzaamheden ten laatste acht dagen na 
de desbetreffende betekening verricht moeten worden. 

Indien bijzondere redenen kunnen worden aangetoond, kan het college van burgemeester en 
schepenen in een vergunning andere afstanden en afmetingen toestaan. 

Indien er aan deze bepaling geen gevolg wordt gegeven, kunnen de werkzaamheden door het 
gemeentebestuur verricht worden, op kosten en risico van de in gebreke blijvende partij. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 63  
Bij het openen van beweegbare luiken, buitenzonneblinden, zonnegordijnen die op het gelijkvloers 
geplaatst zijn indien het gebouw zich bevindt langs de rooilijn die aan de openbare weg grenst, 
moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de voorbijgangers te 
waarborgen. 

Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, moeten ze met pallen of haken op 
hun plaats worden gehouden. 

De pallen en haken die op de gelijkvloerse verdieping geplaatst zijn, moeten zodanig vastgehecht zijn 
dat ze de voorbijgangers niet kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen. 

Tuinhekken die opendraaien in de openbare ruimte zijn verboden. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 80 EUR. 

Artikel 64  
Ingangen van kelders en toegangen tot ondergrondse ruimten op de openbare weg mogen slechts 
geopend worden: 

• gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen waarvoor de opening vereist is; 

• met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te 
waarborgen. 

Beide voorwaarden zijn cumulatief. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Afdeling 5: Gebruik van gevels van gebouwen 

Artikel 65  
§ 1 Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant het huisnummer dat door de 

gemeente toegekend werd, goed zichtbaar aan. 
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Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 80 EUR. 

§ 2 Het is verboden op gelijk welke manier de huisnummers te verbergen, af te rukken, te 
beschadigen of te laten verdwijnen. 

Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 100 EUR. 

§ 3 In geval van nummerwijziging moet het oude nummer worden gemaskeerd of met een zwarte 
streep worden geschrapt en mag het maximaal zes maanden behouden blijven vanaf de 
betekening ter zake door het bestuur. 

Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 80 EUR. 

§ 4 Indien gelijk welke werkzaamheden aan het gebouw noodgedwongen de verwijdering van het 
huisnummer impliceren, moet dit nummer ten laatste acht dagen na de beëindiging van de 
werkzaamheden opnieuw worden aangebracht. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete 
van maximum 50 EUR. 

§ 5 Het is verboden op gelijk welke manier straatnaamborden te verbergen, af te rukken, te 
beschadigen of te laten verdwijnen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete 
van maximum 150 EUR. 

Artikel 66  
De titularissen van een reëel recht op een gebouw, moeten, zonder dat dit voor hen enige 
schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer deze zich buiten 
de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat de volgende zaken 
worden aangebracht: 

1. een plaat met de aanduiding van de straatnaam; 
2. alle verkeerstekens; 
3. een klem voor de openbare verlichting; 
4. ieder veiligheidsmateriaal. 

Afdeling 6: Algemene maatregelen ter voorkoming van 
schendingen van de openbare veiligheid 

Artikel 67  
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, lokale of federale politie en andere 
hulpdiensten na te bootsen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 68  
Iedere bedrieglijke hulpoproep of elk bedrieglijk gebruik van een telefoonpaal of signalisatietoestel dat 
bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 69  
Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in gebouwen of voorzieningen van openbaar nut die 
niet voor het publiek toegankelijk zijn. 

Wie door het college van burgemeester en schepenen niet behoorlijk werd vergund, mag geen kranen 
van leidingen of kanaliseringen van gelijk welke aard, schakelaars van de openbare elektrische 
verlichting, openbare klokken, signalisatieapparaten, noch uitrustingen voor telecommunicatie 
bedienen die zich op of onder de openbare weg of in openbare gebouwen bevinden. 
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Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 70  
Iedere persoon die door de administratieve overheid aangemaand wordt bouwwerken die bouwvallig 
zijn te herstellen of af te breken, moet daar onverwijld toe over gaan, zo niet zal de gemeente er toe 
overgaan op kosten en risico van de overtreder. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 250 EUR. 

Artikel 71  
Hij die de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, veroorzaakt 
door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen, wordt 
bestraft met een administratieve geldboete van maximum 200 EUR. 

Artikel 72  
Het is verboden graszoden, planten, aarde, stenen of materialen weg te nemen op plaatsen die tot het 
openbaar domein van de gemeente behoren, zonder daartoe de toelating te hebben gekregen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt dient de oorspronkelijke toestand te herstellen en wordt 
bestraft met een administratieve geldboete van maximum 100 EUR. 

Artikel 73  
Het is verboden feitelijkheden te plegen tegen een persoon of een goed, licht geweld te plegen tegen 
een persoon, deze te beledigen of uit te schelden; het is tevens verboden naar een persoon of een 
goed voorwerpen te gooien die de betrokkene kunnen hinderen of bevuilen of het goed kunnen 
beschadigen of bevuilen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

Artikel 74  
Het is verboden voor hen die geen eigenaar, noch vruchtgebruiker, noch over een doorgangsrecht 
beschikken, andermans terrein te betreden of er te passeren, er een dier onder hun bewaring te laten 
passeren, er veldvruchten of enige voortbrengselen van de bodem af te snijden of te vernietigen, zelfs 
zonder intentie deze te stelen. 

Onverminderd de bepalingen van het Veldwetboek, is het verboden op het terrein van iemand anders 
de veldvruchten of voortbrengselen van de bodem te stropen, te ontvreemden of te roven of te 
beschadigen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 75  
De afsluitingen, tussenschotten en omheiningen moeten stevig vastgemaakt zijn opdat ze, zelfs door 
krachtige windstoten, niet kunnen worden omvergeblazen of niet kunnen omvallen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Afdeling 7: Brandpreventie  

Artikel 76  
De inwoners van een gebouw waarin brand is uitgebroken, evenals die van de omringende 
gebouwen, moeten: 
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• onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen en verzoeken van de brandweer, civiele 
bescherming, politieambtenaren of andere openbare diensten waarvan de tussenkomst 
vereist is om de ramp te bestrijden; 

• toegang tot hun gebouw geven, met inbegrip van de bewoonde gedeelten; 

• het gebruik toelaten van watertappunten en alle middelen om de brand te bestrijden, waarover 
ze beschikken. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

Artikel 77  
Zijn verboden op de openbare weg en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn : het parkeren 
van voertuigen en het plaatsen van voorwerpen, ook al is dit maar tijdelijk,  waardoor de opsporing 
van, de toegang tot of het gebruik van waterbronnen voor het blussen van branden, kan verhinderd of 
onmogelijk gemaakt worden. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

Artikel 78  
Het is verboden de signalen voor de identificatie of de opsporing van waterbronnen voor het blussen 
van branden, te beschadigen, te verbergen of te laten verbergen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

Artikel 79  
De brandkranen, deksels of luiken die de kamers met brandkranen en putten afsluiten, moeten steeds 
vrij, goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Dit betekent dat sneeuw, ijs, gras of overwoekerende planten, aarde, modder of gelijk welke andere 
materie moet worden verwijderd; deze onderhoudsverplichting komt ten laste van de personen 
bedoeld in artikel 21 van dit reglement en van wie de woningen grenzen aan een van de 
voorzieningen die in lid 1 van dit artikel vermeld zijn. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 120 EUR. 

Artikel 80  
Indien een evenement of gelijk welke andere bijeenkomst georganiseerd wordt in een plaats die voor 
het publiek toegankelijk is, moeten de organisatoren kunnen bewijzen dat het aan de 
veiligheidsvoorschriften beantwoordt. 

In toepassing van de regelgeving betreffende brandveiligheid, kan de burgemeester het evenement 
verbieden en kan de politie in voorkomend geval de inrichting laten ontruimen en sluiten. 

Artikel 81  
Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, is het verboden op plaatsen die voor het publiek 
toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te bevestigen of op te hangen die de doorgang 
in de trappen, uitgangen of nooduitgangen alsook in de gangen die erheen leiden, hinderen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

Artikel 82  
§ 1 Elk gebouw of elke constructie met meer dan twee verdiepingen boven de gelijkvloerse of met 

meer dan één woongelegenheid en waarvan de hoofdingang niet rechtstreeks uitgeeft op de 
openbare weg, moet toegankelijk zijn voor de hulpvoertuigen. Deze toegangsweg moet het 
verkeer, het parkeren en het aanwenden van het materiaal dat door de hulpdiensten en de 
brandweer gebruikt wordt, toelaten. 
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§ 2 Die toegangsweg moet steeds vrij en gemakkelijk toegankelijk zijn. 

Het is verboden er voertuigen op te parkeren of er gelijk welke materialen of voorwerpen achter 
te laten. 
Wie de bepalingen van paragraaf 2 overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete 
van maximum 200 EUR. 

Afdeling 8: Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden 
genomen bij sneeuw of vrieskou 

Artikel 83  
De trottoirs die met sneeuw of ijzel bedekt zijn, moeten geruimd en slipvrij gemaakt worden over 
tweederde van hun breedte, met een minimum van 1 m 50. 

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid 
worden. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven. 

Dit moet uitgevoerd worden door de personen die in artikel 21 van dit reglement beoogd zijn, volgens 
de bepalingen die erin zijn opgenomen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 80 EUR. 

Artikel 84  
Ijskegels die zich vormen aan de verheven delen van gebouwen die over de openbare weg uitsteken, 
dienen verwijderd te worden. 

Deze verplichting geldt voor de personen bedoeld in artikel 21 van dit reglement. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 80 EUR. 

Artikel 85  
Het is verboden op de openbare weg:  

• water te gieten of te laten vloeien bij vorst 

• glijbanen aan te leggen; 

• sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 86  
Het strooien van zand of gelijk welk ander product om sneeuw of ijs te laten smelten op de treden van 
buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe overgaan niet 
van hun verplichting om de trottoirs te onderhouden, overeenkomstig de artikelen 22 en 85 van dit 
reglement. 

Artikel 87  
Het is verboden zich op het ijs van waterbekkens en waterlopen te begeven zonder vergunning van de 
bevoegde overheid. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 80 EUR. 
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Afdeling 9: Recreatie 

Artikel 88  
De toestellen die ter beschikking gesteld zijn van het publiek op gemeentelijke speelpleinen of 
speelvelden moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid niet in het gedrang komt. 

De openbare plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen, behoudens 
andersluidende vergunning, niet gebruikt worden voor andere spelen of sporten of voor andere 
doeleinden. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Afdeling 10: Verhuizingen, laden en lossen 

Artikel 89  
Er mogen geen goederen geladen of gelost worden tussen 22u en 7u, zonder vergunning van het 
college van burgemeester en schepenen. Dit verbod betreft niet de persoonlijke zaken bij een 
eenvoudig vertrek of terugkeer van een reis. 

Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de openbare 
weg moet erop gelet worden dat: 

• de voetgangers niet verplicht worden het trottoir te verlaten; 

• de voetgangers zich nergens tegen stoten; 

•  de voetgangers zich niet verwonden; 

• noch de veiligheid, noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het gedrang, komen. 

Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of intrekking uitspreken 
van de vergunning indien de titularis de voorwaarden niet respecteert die erin gesteld werden. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 90  
Het is het cliënteel verboden winkelkarren in de openbare ruimte achter te laten. 

De uitbaters van handelszaken zijn verplicht alle nodige maatregelen te nemen die de naleving van 
deze bepaling vrijwaren. Zij zijn bovendien verplicht de winkelkarren te voorzien van het kenteken of 
de naam van hun handelszaak. 

Wie de bepaling van het eerste lid overtreedt, wordt gestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 50 EUR. 

De uitbater van de handelszaak die de bepalingen van het tweede lid overtreedt, wordt gestraft met 
een administratieve geldboete van maximum 150 EUR. 

Afdeling 11: Bijzondere regels betreffende het parkeren van 
voertuigen 

Artikel 91  
De inbreuken op de regels zoals bepaald in volgende artikelen van het Koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg: 

• 27.1 tot en met.4; 

• 27ter; 

• 70.2.1.1° voor zover het bord voorzien is van een aanduiding van de periode tijdens dewelke 
het verbod geldt; 
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• 70.2.1.2°; 

• 70.2.1.3° voor zover het bord voorzien is van een opschrift of een onderbord bedoeld in de 
alinea’s a, d, e of g; 

• 70.3, 

worden bestraft met een administratieve geldboete van 40 EUR, tenzij deze inbreuken via een 
retributie zouden worden vergoed. De inbreuken op voormelde artikelen waarbij bedrog wordt 
gepleegd met de parkeerschijf, blijven strafrechtelijk vervolgd. 

Afdeling 12: Bijzondere inbreuken 

Artikel 92  
Onderstaande gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, kunnen, mits inachtneming van art. 
119bis, § 8 van de Nieuwe Gemeentewet, bestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in 
het strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum 200 EUR.  

• Art. 537 Sw, te weten het kwaadwillig een of meer bomen omhakken of zodanig snijden, 
verminken of ontschorsen dat zij vergaan, of het vernielen van een of meer enten. 

• Art. 545 Sw, te weten het geheel of ten dele grachten dempen, levende of dode hagen 
afhakken of uitrukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, 
vernielen; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen 
verschillende erven te bepalen, verplaatsen of verwijderen. 
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Hoofdstuk 4: DE OPENBARE RUST 

Afdeling 1: Hinderlijke activiteiten 

Artikel 93  
Het is verboden aan deuren aan te bellen of op deuren te kloppen om de bewoners opzettelijk te 
storen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 50 EUR.  

Afdeling 2: Geluidsoverlast 

Artikel 94  
Onverminderd de wetten, besluiten en reglementen betreffende geluidshinder en behoudens 
andersluidende vergunning, is het verboden om geluidshinder te veroorzaken. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

De administratieve geldboete wordt verdubbeld indien de geluidshinder wordt veroorzaakt tussen 22 
en 7 uur. 

Artikel 95  
Ongeacht het al dan niet aanwezig zijn van een geluidsmeter, zullen de vaststellingen van de 
verbaliserende overheid (waarin de geluidshinder duidelijk wordt beschreven) ook een bindende 
kracht hebben. 

Artikel 96  
Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die geluiden kunnen 
voortbrengen, 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 van een voorziening waardoor ze geluidloos verplaatst kunnen 
worden. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 97  
Behoudens vergunning zijn vocale-, instrumentale of muzikale uitvoeringen verboden in de openbare 
ruimte. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 98  
Onverminderd de wetten, besluiten en reglementen betreffende geluidshinder, mag de intensiteit van 
geluidsdruk afkomstig van private eigendommen de milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht 
(Bijlage 2.2.1 Vlarem II) niet overschrijden en moet de richtwaarden voor geluid binnenshuis (Bijlage 
2.2.2 Vlarem II) zo dicht mogelijk benaderen.  

Het geluid in voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, als het hoorbaar is op de openbare 
weg, mag het niveau van het achtergrondgeluid buiten het voertuig niet overschrijden.  

De overtredingen tegen deze bepaling die aan boord van de voertuigen worden begaan, worden 
verondersteld door de bestuurder te zijn begaan.  
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Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

Artikel 99  
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, 
geschreeuw of gekrijs. De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort, 
zijn strafbaar. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 100  
Het gebruik van kruitkanonnen die worden gebruikt om de oogst tegen vogels te beschermen, is 
verboden, behoudens andersluidende vergunning van het college van burgemeester en schepenen. 

Wie deze bepaling overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 200 
EUR. 

Afdeling 3: Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek 
toegankelijk zijn. 

Artikel 101  
§ 1 De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de inrichtingen die gewoonlijk voor het 

publiek toegankelijk zijn, ook al is het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden of tegen 
betaling toegelaten. 

§ 2 Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bestrijding van geluidshinder, mag het 
geluid afkomstig van inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, het 
achtergrondgeluidsniveau buiten deze inrichtingen niet overschrijden. 

§ 3 De politie kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen op eigen initiatief laten 
ontruimen en sluiten als wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust 
van de omwonenden kan storen. 

Onverminderd de mogelijkheid voor het college van burgemeester en schepenen om de tijdelijke of 
definitieve administratieve sluiting van de inrichting op te leggen, kan de burgemeester, als de 
wanorde of het lawaai blijft aanhouden, iedere maatregel nemen die hij nuttig acht om een 
onmiddellijk einde te stellen aan de hinder. 

Dit artikel doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de burgemeester krachtens het 
milieuvergunningendecreet of de door diezelfde wetgeving gemachtigde ambtenaren, om 
dwangmaatregelen op te leggen.  

 

Onderafdeling 1 – Horeca-inrichtingen 
 

Artikel 101bis 
Onder deze afdeling wordt verstaan onder horeca-inrichting, elke voor het publiek toegankelijke plaats 
of lokaal, ongeacht de toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en permanente activiteit eruit 
bestaat maaltijden en/of dranken voor te bereiden en/of voor consumptie, al dan niet ter plaatse aan te 
bieden, en dit zelfs kosteloos.  
Onder deze afdeling wordt verstaan onder uitbater, de persoon die de feitelijke dagelijkse leiding van 
de inrichting heeft. 
Permanente dansinrichtingen vallen niet onder de toepassing van deze afdeling en worden geregeld 
door de bepalingen van VLAREM II. 
 

Artikel 101ter 
De exploitatie van horeca-inrichtingen en het gebruik van elektronische versterkte muziek in deze 
inrichtingen, is verboden : 
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- op zaterdag, zondag en op wettelijke feestdagen vanaf 02 uur tot 07 uur. 
- op de andere dagen vanaf 01 uur tot 07 uur. 

Het sluitingsuur moet op straffe van een administratieve geldboete van 80 EUR, op een goed 
zichtbare plaats aan de hoofdingang worden bekendgemaakt. 
 
In afwijking van het eerste lid, geldt geen sluitingsuur op 1 januari. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan, bij gemotiveerde beslissing, op aanvraag van de 
uitbater en na advies van de Politie, afwijkingen toestaan op het sluitingsuur. Deze afwijkingen worden 
gegeven in de vorm van een vergunning zoals bepaald in artikel 5 van dit reglement. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan ook bij wijze van collectieve maatregel een 
afwijking toestaan naar aanleiding van speciale gebeurtenissen. 

 

Artikel 101quater 
De uitbater van de inrichting is verantwoordelijk voor de naleving van het sluitingsuur. 
Het aanwezige publiek moet op zijn verzoek de inrichting verlaten. 
Wanneer verbruikers weigeren de verbruikerslokalen te verlaten op het gestelde sluitingsuur, nadat ze 
daartoe werden aangezocht, is de uitbater verplicht zonder enig uitstel de politiediensten te 
verwittigen. 
Het is verboden de inrichting op slot te draaien, er het licht te doven of te dempen, zolang er zich één 
of meer verbruikers bevinden. 

Onverminderd de onmiddellijke ontruiming en sluiting van de inrichting op bevel van de Politie, wordt 
de uitbater die zijn verplichtingen inzake het sluitingsuur niet naleeft, bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 150 EUR. 

 

Artikel 101quinquies 
Het is verboden de toegang te weigeren aan de personen belast met de controle van de naleving van 
het sluitingsuur. 

De uitbater die deze bepaling overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

 

Artikel 101sexies 
Wanneer verbruikers weigeren de verbruikerslokalen te verlaten op het gestelde sluitingsuur, nadat ze 
daartoe werden aangezocht of wanneer zij de inrichting betreden na het sluitingsuur, terwijl hun de 
toegang werd ontzegd, worden zij bestraft met een administratieve geldboete van maximum 150 EUR. 

 
 

Onderafdeling 2 – Bijzondere dansgelegenheden 
 

Artikel 101septies 

Deze afdeling is van toepassing op de lokalen die voor bijzondere dansgelegenheden voor het publiek 
toegankelijk zijn, al dan niet tegen betaling en ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van 
personen beperkt. 
Onder deze afdeling wordt onder organisator verstaan, de verantwoordelijke persoon bij de 
organisatie van een bijzondere dansgelegenheid. 
Deze afdeling is niet van toepassing op de lokalen met dansgelegenheid in de zin van rubriek 32.1 
van de indelingslijst bij VLAREM I. 
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Artikel 101octies 

De organisator van een bijzondere dansgelegenheid dient een aanvraag te richten aan het College 
van Burgemeester en Schepenen, minstens 4 weken voor het tijdstip van de activiteit. Bij gebreke aan 
antwoord van het College binnen 14 dagen na de aanvraag, wordt deze geacht ingewilligd te worden.  

 
De aanvraag bevat volgende gegevens : 

• De naam van de organisator 

• Datum en duur van de activiteit 

• Een duidelijke omschrijving van de geplande activiteit 

• Een raming van het aantal deelnemers 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan steeds bijkomende inlichtingen inwinnen. 

 

Artikel 101novies 

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt in de vergunning de voorwaarden waaronder 
de activiteit kan plaatsvinden en in het bijzonder het sluitingsuur. 

 

Artikel 101decies 

De organisator van de bijzondere dansgelegenheid is verantwoordelijk voor de naleving van de in de 
vergunning gestelde voorwaarden.  
Het aanwezige publiek moet op zijn verzoek de inrichting verlaten. Daartoe dient hij tijdig de 
muziekinstallaties volledig uit te schakelen en de normale verlichting in te schakelen, zodat het publiek 
op veilige wijze de inrichting kan verlaten. 
Wanneer verbruikers weigeren de lokalen te verlaten op het gestelde sluitingsuur, nadat ze daartoe 
werden aangezocht, is de organisator verplicht zonder enig uitstel de politiediensten te verwittigen. 
Het is verboden de lokalen op slot te draaien of er het licht te doven, zolang er zich nog publiek binnen 
bevindt. 

Onverminderd de onmiddellijke ontruiming en sluiting van de lokalen op bevel van de Politie, wordt de 
uitbater die de voorwaarden van de vergunning niet naleeft, bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 150 EUR. 

 

Artikel 101undecies 

Het is verboden de toegang te weigeren aan de personen belast met de controle van de naleving van 
de vergunningsvoorwaarden. 

De organisator die deze bepaling overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

 

Artikel 101duodecies 
Wanneer het publiek weigert de lokalen te verlaten op het gestelde sluitingsuur, nadat het daartoe 
werden aangezocht of wanneer het de lokalen betreedt na het sluitingsuur, terwijl de toegang werd 
ontzegd, wordt eenieder bestraft met een administratieve geldboete van maximum 150 EUR. 

 

Afdeling 4: Gebruik van motoren en machines 

Artikel 102  
Het gebruik van grasmaaimachines, andere machines voor het tuinieren, gereedschappen en 
werktuigen, door een motor aangedreven, is verboden op zondagen en wettelijke feestdagen. Op 
andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 20 en 8 uur. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 
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Artikel 103  
Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling van motoren, 
ongeacht hun vermogen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 104  
Het gebruik van voertuigen die zijn uitgerust met of voorzien van luidsprekers en bestemd voor het 
maken van reclame, is onderworpen aan vergunning. Deze vergunning moet steeds in het voertuig 
aanwezig zijn. Ze kan slechts toegelaten worden tussen 8 en 12u en tussen 15 en 19u.  

Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger liggen dan 90 dB(A) (LAmax). 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 105  
Het gebruik van om het even welk middel om de aandacht te trekken op de verkoop van een product 
of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, behoudens vergunning, tussen 8 en 12u en tussen 
15 en 19u. 

Het geluidssignaal mag niet langer dan tien seconden duren en er moet minstens een rustpauze van 
één minuut gerespecteerd worden tussen twee opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde 
geluidsniveau mag niet hoger liggen dan 90 dB(A) (LAmax). 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Afdeling 5: Alarmsystemen 

Artikel 106  
De alarmsystemen van voertuigen die zich in de openbare ruimte of op privé-eigendommen bevinden, 
mogen in geen enkel geval de buurt verstoren. De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm 
afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen. 

Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm ongepast afgegaan is, mogen de politiediensten 
de nodige maatregelen nemen om een einde te stellen aan deze hinder, op kosten en risico van de 
overtreder. 

Onverminderd de bovengenoemde maatregelen die zich opdringen om de hinder te beëindigen, wordt 
de eigenaar van een voertuig waarvan het alarm zonder geldige reden hinder veroorzaakt, bestraft 
met een administratieve geldboete van maximum 100 EUR. 

Afdeling 6: Lichtpollutie 

Artikel 107  
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft eenieder de nodige maatregelen om lichthinder 
te voorkomen.  

Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden 
betreffende uitbating en/of veiligheid. De verlichting is zo geconcipieerd dat niet-functionele 
lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. 

Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de gebouwen of onderdelen ervan. 

Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 
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Hoofdstuk 5: GROENE RUIMTES 

Artikel 108  
In de zin van dit hoofdstuk verstaat men onder groene ruimtes, de openbare plantsoenen, parken, 
tuinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die op eigen risico openstaan voor 
het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of ontspanning. 

Artikel 109  
De openingsuren van de openbare parken en tuinen zijn aangeplakt aan één of meerdere ingangen 
ervan. 

Indien de openingsuren ontbreken zijn de parken en tuinen toegankelijk, maar tussen zonsondergang 
en zonsopgang evenals bij stormweer, gebeurt dit op eigen risico. 

Indien nodig kan de burgemeester hun sluiting bevelen. 

Artikel 110  
Niemand mag zich toegang verschaffen tot openbare parken en tuinen buiten de openingsuren of in 
geval van de in artikel 109 beoogde sluiting. 

Het is eveneens verboden over de hekken en afsluitingen te klimmen of ze te forceren. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 111  
Onverminderd de toepassing van het Natuurdecreet, is het verboden, op om het even welke wijze, 
schade toe te brengen aan fauna en flora, ze bewust te verstoren of er gedeelten van weg te nemen. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 100 EUR, moet wie deze 
bepaling overtreedt, voor zover mogelijk, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de 
gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

Artikel 112  
De groene ruimtes zijn verboden voor gemotoriseerd vervoer. 

Deze bepaling is niet van toepassing op: 

• de voertuigen van de gemeentediensten, van de politie en van de hulpdiensten; 

• de onderhoudsdiensten. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 113  
§ 1 Dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, en minstens met een leiband. 

Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 80 EUR. 

§ 2 Onverminderd de toepassing van artikel 14 en artikel 111 zijn de personen die een hond 
begeleiden, verplicht de uitwerpselen van het dier op een gepaste manier van de openbare 
ruimte te verwijderen, met uitzondering van de plaatsen die speciaal daarvoor voorzien en 
ingericht zijn. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van maximum 100 EUR, moet 
wie deze paragraaf overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich 
het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

§ 3 Onverminderd de toepassing van artikel 37, is het verboden in groene ruimtes en vijvers gelijk 
welke materie die bedoeld is als voedsel voor dieren achter te laten, neer te leggen of te 
werpen. 
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Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 80 EUR. 

§ 4 Het is verboden gedomesticeerde of niet inheemse dieren in de groene ruimtes achter te laten. 

Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 200 EUR. 

Artikel 114  
Het is zonder vergunning verboden te vissen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 115  
Het is verboden in de groene ruimtes vuur te maken of er te barbecuen.  

Onverminderd de bepalingen van het Veldwetboek, het Boswetboek en hoofdstuk 4.4 van VLAREM II, 
kan het college van burgemeester en schepenen hiervoor een afwijkende vergunning verlenen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 116  
Het is verboden in groene ruimtes reclameborden of affiches te plaatsen of andere commerciële 
reclamemiddelen te gebruiken, behoudens vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 117  
Geen enkele collectieve activiteit van feestelijke, sportieve en/of culturele aard mag in de parken en 
openbare tuinen gehouden worden, behoudens vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen. 

Wie in strijd met deze bepaling de collectieve activiteit organiseert, wordt bestraft met een 
administratieve geldboete van maximum 200 EUR. 

Artikel 118  
Wie weigert gevolg te geven aan de raadgevingen, aanmaningen en bevelen van de bevoegde 
personen, kan uit de groene ruimtes verdreven worden. 
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Hoofdstuk 6: DIEREN 

Artikel 119  
De dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, en minstens met een leiband. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 80 EUR. 

Artikel 120  
De eigenaars van dieren of de personen die op de dieren passen, ook al is dit maar occasioneel, 
moeten erop toezien dat deze dieren: 

• de omstaanders op geen enkele manier storen; 

• de aanplantingen of andere voorwerpen in de openbare ruimte niet beschadigen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 121  
Het is verboden in de openbare ruimte: 

1. vergezeld te zijn van agressieve dieren of dieren die personen of andere dieren kunnen bijten, 
als ze geen muilband dragen; deze bepaling is ook van toepassing op plaatsen die voor het 
publiek toegankelijk zijn. 

2. vergezeld te zijn van dieren waarvan het aantal, het gedrag of de gezondheidstoestand de 
openbare veiligheid of gezondheid in het gedrang kunnen brengen; 

3. gelijk welk dier te laten rondzwerven;  
De rondzwervende dieren kunnen gevangen worden en naar het dierenasiel gebracht worden 
op kosten en risico van de eigenaar of van de persoon die er toezicht over heeft. 

4. dieren in een geparkeerd voertuig achter te laten indien dit gevaar of ongemak kan 
veroorzaken; deze bepaling is eveneens van toepassing op parkings die toegankelijk zijn voor 
het publiek. 
De achtergelaten dieren kunnen opgevangen worden en naar het dierenasiel gebracht worden 
op kosten en risico van de eigenaar of van de persoon die er toezicht over heeft. 
De politiediensten kunnen de nodige maatregelen nemen om zich op kosten en risico van de 
overtreder, toegang tot het voertuig te verschaffen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 122  
Wie zijn honden aanhitst of niet terughoudt, wanneer deze voorbijgangers aanvallen of vervolgen, 
zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

Artikel 123  
Wie de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, veroorzaakt 
door het laten rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren, wordt bestraft met een 
administratieve geldboete van maximum 200 EUR. 

Artikel 124  
Onverminderd de toepassing van artikel 14 zijn de personen die een hond begeleiden, verplicht de 
uitwerpselen van het dier op een gepaste manier te verwijderen van de openbare ruimte, met 
uitzondering van de plaatsen die speciaal daarvoor zijn voorzien en ingericht. 

Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van maximum 100 EUR moet wie 
deze paragraaf overtreedt, de zaken onmiddellijk reinigen, zoniet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 
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Artikel 125  
Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne in de voedingssector 
en met uitzondering van de hulphonden van mindervaliden, is het verboden gelijk welk dier binnen te 
brengen in inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn en waartoe dat dier geen toegang heeft: 

• hetzij op basis van een intern reglement dat aan de ingang uithangt; 

• hetzij door borden of pictogrammen die dat duidelijk maken. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 

Artikel 126  
Behoudens vergunning is het verboden een dier te houden dat als gevaarlijk kan beschouwd worden. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 100 EUR. 
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Hoofdstuk 7: AMBULANTE HANDEL 

Artikel 127  
Onverminderd de toepassing van de gemeentelijke reglementen betreffende de markten in de 
openbare ruimte, bepaalt het college van burgemeester en schepenen de vaste standplaatsen die 
voorbehouden zijn voor de uitoefening van de straathandel. 

Deze plaatsen mogen enkel bezet worden met vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 128  
De handelaars die hun activiteit met behulp van een voertuig uitoefenen, mogen noch de openbare 
veiligheid en de vlotte doorgang, noch de openbare rust, netheid en gezondheid in het gedrang 
brengen. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 150 EUR. 

Artikel 129  
Het is verboden: 

• een circus of kermis te organiseren of zich als kermis- of circusexploitant te vestigen op een 
privé-terrein dat voor het publiek toegankelijk is, zonder vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen; 

• een circus- of kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de 
plaatsen en data die door de bevoegde overheid werden vergund; 

• voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de plaatsen die door het bestuur 
aangeduid zijn. 

Onverminderd de mogelijkheid voor het college van burgemeester en schepenen om de 
administratieve schorsing of intrekking van de vergunning op te leggen en onverminderd de 
mogelijkheid om een administratieve geldboete van maximum 150 EUR op te leggen, zullen de 
kermisattracties en de voertuigen die in overtreding met deze bepaling geplaatst zijn, moeten 
verplaatst worden bij het eerste politiebevel, zoniet kan het bestuur ze verplaatsen op kosten en risico 
van de overtreder. 

 
 

Hoofdstuk 7bis: INZAMELINGEN EN BEDELARIJ 
 

Artikel 129bis 
Het is zonder vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen, verboden in de openbare 
ruimte geld of andere inzamelingen te houden. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 200 EUR. 

 
 

Artikel 129ter 
Bedelen aan huis of in de openbare ruimte is verboden. 

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van 
maximum 50 EUR. 
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Hoofdstuk 8: SLOTBEPALINGEN 

Artikel 130  
De bepalingen van de bestaande gemeentelijke politiereglementen en –verordeningen worden buiten 
toepassing gelaten voor zover zij in strijd zijn of onverenigbaar zijn met de bepalingen van dit 
reglement. 

Artikel 131  
Volgende reglementen worden opgeheven: 

• Het gecoördineerd politiereglement houdende voorkoming en bestrijding van geluidshinder, 
vastgesteld bij federatieraadsbeslissing van 18 november 1974 en gewijzigd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 1985. 

• Het politiereglement op de administratieve boetes, vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing 
van 30 mei 2005 

• Het reglement op de gebouwen en de trottoirs, vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 
20 juli 1926 en latere wijzigingsbesluiten. 

Artikel 132  
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de Nieuwe 
Gemeentewet en treedt in werking op 1 september 2006. 

Artikel 133  
Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de Provinciegouverneur, de Procureur des 
Konings, de griffiers van de rechtbank van eerste aanleg, van het vredegerecht en van de 
politierechtbank van het gebied, aan de voorzitter van het politiecollege en aan de aangewezen 
ambtenaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geviseerd om gevoegd te worden bij de beslissing van de gemeenteraad van 14 mei 2007, houdende aanpassing beslissing van de 
gemeenteraad van 9 mei 2006, houdende vaststelling Algemeen Politiereglement,  met ingang van 1 september 2006, zoals gewijzigd 
bij beslissingen van 3 juli 2006 en 26 maart 2007 
 
De Gemeentesecretaris, 
 

 
 
 

De Burgemeester wd., 

Marc VAN DEUREN  François van HOOBROUCK d’ASPRE 

 


