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Titel 1. Algemene bepalingen  

Hoofdstuk 1. Werkingskader  

Art 1. Met als doel te streven naar een gelijkwaardige rechtszekerheid voor alle burgers en te komen 

tot een uniform optreden van de handhavers binnen de 3 gemeenten van de politiezone KASTZE, wordt 

dit “algemeen zonaal politiereglement” als juridisch kader voorzien, verder AZP genoemd. 

Art 2. Dit AZP, inclusief de toekomstige periodieke bijwerkingen, vervangt alle voorgaande algemene 

politieverordeningen. 

Art 3. Overeenkomstig artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 

parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met 

automatisch werkende toestellen, kunnen administratieve geldboetes worden opgelegd voor de 

gemengde verkeersinbreuken begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door 

rechtspersonen. Deze regeling maakt deel uit van een afzonderlijk bijzonder zonaal politiereglement. 

Hoofdstuk 2. Begrippen  

Art 4. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder “openbare ruimte”:  

- de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als 

aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van 

voertuigen;   

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

pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die 

openstaan voor publiek gebruik en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.  

Art 5. De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied, ongeacht of dit eigendom 

is van de overheid of private eigendom, 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 goederen, energie en signalen.   

Art 6. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is.   

Art 7. Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of 

gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is.  

Art 8. Onder een “voor het publiek toegankelijke plaats” verstaat men in onderhavig reglement elke 

plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang 

hebben ofwel omdat ze er geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat 

ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd. 

Art 9. beveiligde zending: een van de hierna volgende betekeningswijzen: 

a. een aangetekend schrijven; 

b. een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

c. een betekening door de politie of bij deurwaardersexploot. 
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Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter van de vergunning en modaliteiten voor het gebruik 

ervan 

Art 10 § 1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar 

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

aansprakelijk stelt behoudens in de wettelijk voorziene gevallen. 

Ze kunnen op ieder moment geschorst of ingetrokken worden door de burgemeester wanneer het 

algemene belang het vereist, zonder dat dit recht geeft op enige schadevergoeding in hoofde van de 

begunstigde. Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester inzake bestuurlijke politie, 

kunnen ze ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen 

wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij artikel 

45 van de wet van 24 juni 2013 voorziene procedure.  

§ 2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en 

erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare 

veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen. Behoudens in de wettelijke 

voorziene gevallen is de gemeente 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 voor het publiek toegankelijke plaats, dan moet de akte 

zich op de plaats in kwestie bevinden;  

- een activiteit in de openbare ruimte of een bezetting ervan, dan moet de begunstigde de akte 

bij zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting.  

In beide gevallen moet de akte getoond worden op politieverzoek. 

Art 11. Wanneer de openbare veiligheid, gezondheid of rust in het gedrang komen of om openbare 

overlast tegen te gaan kan de burgemeester de nodige besluiten nemen op basis van de bevoegdheden 

die hem daartoe in onderhavig reglement of in hogere wetgeving zijn toegekend. In geval van 

weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven 

maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze 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. Het niet naleven van de besluiten van de burgemeester kan 

bovendien bestraft worden met de in titel 7 voorziene administratieve sancties. 

Art 12. De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet naleving door 

derden van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen. Verder zijn de bepalingen van het 

burgerlijk wetboek onverminderd van toepassing. 

Art 13. Ieder die zich in de openbare ruimte bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, 

moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op:  

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

- de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar; 

- het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten. 

Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein bevinden, 

wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of 

in geval van brand, overstroming of hulpgeroep. 
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Titel 2. De openbare netheid en volksgezondheid  

Hoofdstuk 1. Netheid van de openbare ruimte  

Afdeling 1. Algemeen verbod op het bevuilen van de openbare ruimte 

Art 14. Het is verboden ieder voorwerp of plaats in de openbare ruimte 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.  

Diegene die deze bepaling overtreedt moet de zaken onmiddellijk reinigen.   

Afdeling 2. Voetpaden en bermen en onderhoud van eigendommen  

Art 15.  De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden onderhouden 

en proper te worden gehouden. Deze verplichtingen berusten:  

1. voor bewoonde gebouwen, op de bewoner en bij diens tekortkoming de eigenaar, de mede-

eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of andere personen die belast zijn 

met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;  

2. voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die 

belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij diens tekortkoming de 

eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of de personen 

die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;  

3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht 

op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van 

een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders;  

4. voor appartementsgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks 

onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of 

indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse 

verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn 

op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, 

enzovoort.  

Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, 

vervuilende producten of materialen.  

In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, dienen de in dit artikel vermelde personen in 

de aldaar gemelde gevallen de verplichtingen opgenomen in dit artikel uit te voeren over een breedte 

van minimum 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of vanaf de rooilijn.  

Art 16.  De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van 

eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn, wat onder andere inhoudt dat erover dient 

gewaakt te worden dat de begroeiing noch de openbare eigendom noch de openbare veiligheid 

bedreigt.  

Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de ongebruikte privé- of openbare terreinen neer 

te leggen of te bewaren. Deze verplichting rust op de in vorig artikel vermelde personen. 
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Afdeling 3. Wateroppervlakten, leidingen en mestputten 

Art 17. Niemand keert, werpt of giet slijk, as, huis- en straatvuil, afgewerkte olie, stenen en/of andere 

voorwerpen of vloeistoffen dan zuiver water, in rioolmonden of straatkolken. 

Art 18. Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare ruimte te ontstoppen, 

schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. Het verbod is niet van toepassing 

op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de aangrenzende eigendommen schade zou 

kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt gedemonteerd of uitgegraven. 

Art 19. Het is verboden de afval-, was- en huiswaters evenals het regenwater afkomstig van bebouwde 

eigendommen (ongeacht hun herkomst) in de openbare ruimte te doen afvloeien.  

Art 20. Niemand gooit voorwerpen of stoffen in beken, vijvers, rivieren, putten, fonteinen, waterlopen 

of grachten of verontreinigt het water ervan. 

Art 21. Mestputten die aan de openbare ruimte grenzen, hebben ondoordringbare zijwanden en 

bodems. De zijwanden ervan steken minstens vijftig centimeter boven de grond uit. 

De putten hinderen de buren niet. Ze lekken niet en bevuilen de openbare ruimte niet. 

Art 22. Een nieuwe mestput ligt aan alle zijden minstens zes meter van de perceelgrens, behalve als 

hij daarvan gescheiden is door een dichte haag of een onoverzienbare muur van minsten twee meter 

hoog. Ze lekken niet en bevuilen de openbare ruimte niet. 

Afdeling 4. Aanplakking en graffiti 

Art 23. §1 Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating, naar gelang het geval van de 

burgemeester of de eigenaar, brengt niemand opschriften, affiches, beeld- en fotografische 

voorstellingen of geschriften aan op andere plaatsen dan deze die de gemeente voor aanplakking 

bestemd zijn of dan deze waarop de eigenaar het aanplakken voorafgaandelijk en schriftelijk heeft 

toegestaan, voor zover de eigenaar daarmee voorafgaandelijk en schriftelijk eveneens akkoord is 

gegaan. 

§2 Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, is de bepaling van dit artikel 

niet van toepassing op mededelingen, plakbrieven en aanplakbiljetten van de overheid, opgelegd door 

een reglementaire bepaling. 

Art 24. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met 

een administratieve geldboete zoals bepaald in titel 7, zij die zonder toestemming graffiti of tags 

aanbrengen op andere roerende of onroerende goederen. Het betreft een gemengde inbreuk (zie 

artikel 534bis van het strafwetboek). 

Art 25. De regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten worden door degene die de toelating verkreeg of 

door degene op wiens last ze werden aangebracht, verwijderd binnen de acht dagen nadat de 

bestaansredenen van de aanplakbiljetten zijn verdwenen of hun termijnen zijn verstreken. 

Regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten mogen niet kwaadwillig afgetrokken, gescheurd, bevuild of 

bedekt worden. 

Art 26. De gemeente zal de opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen of geschriften, 

tags en graffiti dewelke onregelmatig werden aangebracht in de openbare ruimte evenals de 

regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten die niet tijdig verwijderd zijn, doen verwijderen op kosten 

van de overtreders die geen gevolg hebben gegeven aan het bevel tot verwijdering..   
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Art 27. Bij overtreding zal de aanbrenger van de aanplakkingen vooreerst als overtreder worden 

aangeduid. Is de aanbrenger niet gekend, dan zal de verantwoordelijke uitgever als overtreder worden 

weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld, dan is de organisator van de activiteit, 

waarvoor reclame wordt gemaakt, de overtreder. 

Afdeling 5. Onderhoud en schoonmaak van voertuigen  

Art 28. §1 Het is verboden in de openbare ruimte het technisch onderhoud (de smering, olieverversing 

of herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen) te doen, met uitzondering van het 

depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het gaat om zeer beperkte 

interventies teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te worden. 

Eventuele bevuiling van de openbare ruimte dient onverwijld te worden weggewerkt.   

§2 Het wassen van eigen voertuigen is toegelaten in de openbare ruimte op tijdstippen van de dag die 

het best verenigbaar zijn met de veilige en gemakkelijke doorgang en met de openbare rust; het mag 

in geen geval tussen 22 uur en 6 uur gebeuren.   

§3 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.1 

Afdeling 6. Diverse bepalingen  

Onderafdeling 1. netheid rond verkoopinrichtingen 

Art 29. De uitbaters van gelegenheden die waren verkopen, bestemd om ter plaatse of in de 

onmiddellijke omgeving te verbruiken, alsook de houders van kramen op kermissen en markten, de 

houders van drank- en/of voedselautomaten, moeten het nodige doen opdat hun klanten de publieke 

ruimte rond hun handel niet vervuilen.  

Art 30. §1 De verkopers van frieten of andere buiten de inrichting te verbruiken eetwaren evenals de 

houders van kramen op kermissen en markten, moeten hun voertuigen of hun kramen voorzien van 

een duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënt uit onbrandbaar materiaal bestemd voor 

papier en afval. Zij staan in voor het tijdig ledigen van de recipiënten. Zij moeten ervoor instaan dat in 

de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting alle papier of om het even welk 

voorwerp, al dan niet door hun klanten op de grond gegooid, worden weggenomen. Zij moeten ervoor 

zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de voorbijgangers of 

bewoners van de buurt kunnen hinderen. 

§2 Die uitbaters verlaten hun staanplaats pas als die en de onmiddellijke omgeving ervan gereinigd 

zijn. De burgemeester kan hun vergunning intrekken als ze deze verplichting niet naleven. 

Onderafdeling 2. afval bij evenementen 

Art 31.  De organisator van een evenement in de publieke ruimte moet de nodige maatregelen nemen, 

opdat het afval zich niet buiten het terrein waarop het evenement plaatsheeft, kan verspreiden.  

 
1 De producten voor het wassen van voertuigen zijn bij voorkeur milieu-onschadelijk. Voor de professionele carwash zijn de regels van Vlarem 
II van toepassing. Een professionele hand-carwash is volgens titel 6 van dit reglement een vergunningsplichtige inrichting. 
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Art 32.  §1 Op het terrein moeten voldoende inzamelpunten voor afval aanwezig zijn. Deze punten 

moeten zo goed mogelijk aangeduid worden voor de bezoekers. De inzamelpunten moeten zo 

geconstrueerd worden dat afval selectief ingezameld kan worden. 

§2 Recycleerbare stromen worden selectief ingezameld. 

§3 De organisatoren van evenementen installeren voldoende toiletten voor hun klanten en bezoekers. 

Art 33.  De organisator moet meteen na het beëindigen van het evenement het terrein opkuisen. 

Onderafdeling 3. netheid bij verdeling en verkoop in de openbare ruimte 

Art 34. Reclamedrukwerk, gratis regionale pers, dag- en weekbladen en briefwisseling mogen 

uitsluitend gedeponeerd worden in een brievenbus. Hierbij dient erop toegezien te worden dat de 

voormelde documenten op een degelijke wijze in de brievenbus gedeponeerd worden, zodat deze niet 

kunnen verspreid worden op de openbare weg. Het is verboden reclamedrukwerk, gratis regionale 

pers, dag- en weekbladen te bedelen in zichtbaar leegstaande panden. 

Art 35.  §1 Het is verboden bij het uitdelen of plaatsen van kranten, documenten, drukwerken en 

reclame de openbare ruimte te bevuilen.  

§2 De verdelers van kranten, documenten, drukwerken en reclame en hun helpers dienen wat er door 

het publiek in de omgeving wordt achtergelaten onmiddellijk op te rapen. Hetzelfde geldt voor de 

verdelers van reclameproducten allerhande (sampling).  

§3 De verdeler en zijn helper, de verantwoordelijke uitgever en de organisator van de activiteit 

waarvoor reclame wordt gemaakt, worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld.  

Art 36. Het is verboden voor verkopers of verdelers van kranten, documenten, drukwerken of reclame: 

1. reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de burgemeester; 

2. stapels kranten, documenten, enz. achter te laten in de openbare ruimte of op de drempel van 

deuren en vensterbanken van gebouwen of in de openbare ruimte; 

3. reclame-, advertentie en informatiebladen af te leveren in brievenbussen waarop staat aangeduid 

dat dit niet gewenst is. 

Onderafdeling 4. urineren, achterlaten van uitwerpselen, spuwen 

Art 37. Het is verboden te urineren, te spuwen of uitwerpselen achter te laten in de openbare ruimte 

of op publiek toegankelijke plaatsen, alsook op passages op privaat gebied die voor het publiek 

toegankelijk zijn.  

Onderafdeling 5. voorzorgsmaatregelen bij werken 

Art 38. De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen 

verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.   

Art 39. §1 De landbouwers, loonwerkers, aannemers of personen gelast met het vervoer van aarde, 

bouwmaterialen, afbraak- of andere materialen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun 

wagens zodanig afdekken dat niets van de lading op de openbare weg zou kunnen vallen. 

§2 Deze personen zijn eveneens verplicht de openbare wegen waarop zij af- en aanrijden in staat van 

volledige zindelijkheid te houden.  
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Art 40.  Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt kan een bepaalde 

reisweg worden opgelegd door de burgemeester.  De vervoerders blijven verantwoordelijk voor 

eventuele schade aan de weg en eveneens voor het reinigen ervan. 

Art 41. Mortel of andere metselspecie worden niet rechtstreeks op het wegdek aangemaakt om te 

vermijden dat de rijbaan of wegmarkeringen beschadigd worden. 

Onderafdeling 6. verwijderen van afval 

Art 42. §1 Publieke vuilnisbakken zijn enkel bestemd voor het occasioneel afval afkomstig van 

voorbijgangers. Hondenpoepvuilbakjes zijn enkel bestemd voor hondenpoepzakjes.             

Het gebruik van deze vuilnisbakken voor andere afvalstoffen, onder andere afvalstoffen ontstaan 

binnen een huishouden of bedrijf wordt beschouwd als sluikstorten. Het achterlaten van afval naast 

de vuilnisbak wordt eveneens in alle gevallen als sluikstorten beschouwd. 

§2 Het is verboden om het even welke afvalstoffen achter te laten in andermans vuilnisbakken, in 

eender welke bak of container die aan een ander toebehoort. 

Onderafdeling 7. opruimacties  

Art 43. Iedereen mag in de openbare ruimte opruimacties van sluikstorten organiseren. 

Wie een gelegenheidsopruimactie van sluikstorten wil organiseren op privédomeinen vraagt 

voorafgaandelijk schriftelijk de toestemming daarvoor aan de eigenaar(s) en eventuele 

pachthouder(s). Het doel van dergelijke acties is in eerste instantie de sensibilisering van de bevolking. 

Art 44. Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of beschadiging van 

privé- of openbare bezittingen of infrastructuur bij de opruimactie. 

Art 45. Niemand verstoort natuurlijke biotopen en de fauna en flora bij de opruimactie. 

Onderafdeling 8. handhaving en opruiming2 

Art 46. §1 Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met dit 

AZP of andere regelgeving kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke opruiming van 

de afvalstoffen bevelen.  

§2 De gemeente is gemachtigd om ambtshalve en op kosten van de overtreder, de afvalstoffen op te 

ruimen of te laten opruimen indien de overtreder nalaat dit te doen binnen de opgelegde termijn of 

indien de identiteit van de overtreder niet onmiddellijk is gekend. 

Art 47. De burgemeester kan de aangeduide gemeentelijke of intercommunale ambtenaren de 

opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te 

achterhalen. 

Art 48. Voor de vaststelling van de identiteit van de overtreder is artikel 404 van dit AZP integraal van 

toepassing. Wanneer een overtreding gerelateerd is aan de inhoud van een vuilnisbak of container, 

wordt de eigenaar van de vuilnisbak of container, of de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan 

wie de vuilnisbak of container werd toegekend, verantwoordelijk gesteld voor de overtredingen 

bepaald bij dit reglement. 

 
2 De bepalingen van titel 7 zijn onverminderd van toepassing. 
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Hoofdstuk 2. Openbare gezondheid  

Afdeling 1. Gezondheid van de woningen, gebouwen en hun omgeving  

Art 49. §1 Het is verboden in private gebouwen, inclusief de gemeenschappelijke delen, stoffen die 

van aard zijn ongezonde of stinkende uitwasemingen voort te brengen, te bewaren of op te hopen.  

Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen die daarmee 

verband houden, in staat van zindelijkheid houden. De beerputten moeten tijdig worden geledigd.  

§ 2 In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit te 

verwijderen.  

§3 Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, zelfs in afzonderlijke gevallen, en de 

onreinheid van de woning(en) een oorzaak tot verspreiding van de kwalen kan vormen, moeten de 

eigenaars, huurders of bewoners alle lokalen in een behoorlijke staat van reinheid brengen en 

ontsmetten.  

§4 In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat, gelden de bepalingen van de 

milieuwetgeving. 

Art 50. §1 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.  

§2 Ook dienen in deze gebouwen de gepaste maatregelen te worden genomen om de toegang voor 

huis- en knaagdieren, in het wild levende dieren en voor vogels via vensters, ramen, deuren, 

keldergaten en riolen te voorkomen. 

Art 51. De eigenaar van een private eigendom beheert als een goede huisvader de tuinen en 

aanhorigheden aan zijn woningen en/of gebouwen, zodat overlast door knaagdieren die worden 

aangetrokken door vuilnis of andere voorwerpen, wordt voorkomen. Indien dat toch gebeurt kan de 

burgemeester met het oog op het vrijwaren van de openbare gezondheid het vuilnis laten opruimen 

en de kosten hiervan verhalen op de eigenaar. 

Afdeling 2. Ongezonde woningen3 

Art 52. §1 Wanneer de burgemeester kennis krijgt van het bestaan van ongezonde woningen zal hij, 

onverminderd het desnoods doen uitvoeren van urgente maatregelen, één of meer deskundigen met 

een onderzoek gelasten.  

De eigenaars en de bewoners zijn verplicht dit onderzoek mogelijk te maken.  

§2 Als de toegang niet wordt verleend en er zijn ontegensprekelijk acute veiligheids- of 

gezondheidsrisico’s, dan kan de burgemeester alsnog maatregelen nemen op basis van art 135§2 van 

de Nieuwe Gemeentewet, inclusief het verlenen van een toegangsbevel.  

Art 53. Op grond van de feitelijke vaststellingen, die besproken worden met de eigenaars en bewoners, 

beslist de burgemeester welke herstellings- of saneringsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd en 

bepaalt hij de uitvoeringstermijn.  

 
3 Woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen volgens de Vlaamse wooncode 
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Indien noodzakelijk beveelt de burgemeester de ontruiming tot de bevolen maatregelen zijn 

uitgevoerd.  

Het besluit van de burgemeester wordt aan de belanghebbenden betekent per beveiligde zending.  

Art 54.  Indien bij het verstrijken van de vastgestelde termijn de voorgeschreven maatregelen niet zijn 

uitgevoerd, kan de burgemeester na het horen van de eigenaars en bewoners de woningen 

onbewoonbaar of ongeschikt verklaren4 of, indien nodig, de bevolen maatregelen ambtshalve op 

kosten van de eigenaars laten uitvoeren.  

Art 55. Indien uit het onderzoek blijkt dat het onverbeterbare woningen betreft zal de burgemeester 

na het horen van de eigenaars en bewoners deze woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar 

verklaren.  

De opheffing hiervan gebeurt met een opheffingsbesluit (bv. bij sloop) of via een conformiteitsattest.  
 

Art 56. Het besluit van de burgemeester tot ongeschikt-/onbewoonbaarverklaring wordt aan de 

eigenaar en aan de bewoners betekend per beveiligde zending.  

Art 57. Het besluit ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt tevens aan de woning op een goed zichtbare 

en van op de openbare weg leesbare plaats aangebracht indien de gebreken niet binnen de 6 maanden 

na het nemen van dit besluit hersteld zijn. Het is verboden het afschrift van het besluit te verwijderen 

of te beschadigen. 

Art 58. De onbewoonbaar verklaarde woningen dienen te worden ontruimd volgens de bepalingen die 

voorzien zijn in de Vlaamse wooncode, hetzij onmiddellijk, hetzij voor de bij het besluit van de 

burgemeester bepaalde datum.   

Art 59. Na de ontruiming mogen de woningen niet meer worden bewoond als eigenaar, huurder, 

vruchtgebruik of houder van enig ander recht. Dit tot de eventuele opheffing van het besluit. 

Bovendien kan de burgemeester elk ander gebruik van of de toegang tot de woning verbieden.  

De burgemeester kan de woning doen verzegelen.  

De burgemeester kan beslissen dat de woning wordt gesloopt.   

Art 60. Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning houdt de verplichting in bij elke 

officiële of publieke mededeling, van welke materiële drager ook, het bedrag van de gevraagde 

huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te vermelden.  

Het niet of onvolledig naleven door de verhuurder of zijn gemachtigde van de bedoelde verplichting 

(vermelding huurprijs en gemeenschappelijke lasten) wordt bestraft met een administratieve 

geldboete opgenomen in het Vlaams Woninghuurdecreet.5 

 

 
4 Onverminderd de regelgeving terzake vastgesteld in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode. 
5 Deze bepaling komt voor uit art 4 van het Vlaams woninghuurdecreet dat bepaalt dat de gemeenten de afficheverplichting kunnen opnemen 
in het algemeen politiereglement. 
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Afdeling 3. Dieren  

Onderafdeling 1. Slachten van dieren6 

Art 61. §1 Voor zover het vlees uitsluitend bestemd is om te voorzien in de behoeften van de eigenaar 

en zijn gezin, is het slachten van gevogelte, klein gekweekt wild of konijnen, elders dan in een 

slachthuis, toegelaten.  

§2 Het is verboden schapen, geiten, varkens of tweehoevig gekweekt wild te slachten, tenzij met een 

registratienummer van het FAVV en mits aangifte van iedere slachting bij het gemeentebestuur, ten 

laatste 2 werkdagen voor de slachting. 

§3 het slachten van gewervelde dieren kan enkel mits voorafgaande bedwelming en indien uitgevoerd 

door een bekwaam persoon. 

§4 Rituele slachtingen thuis zijn te allen tijde verboden. 

Onderafdeling 2. Opruimen van uitwerpselen 

Art 62. De begeleiders van rij- en trekdieren ruimen op de openbare wegen in een woongebied de 

uitwerpselen op van hun dieren. Indien die personen dat niet doen, ruimen de gemeentelijke diensten 

ze op en betalen de overtreders de kosten van de opruiming en reiniging. 

Art 63. De eigenaars, begeleiders of houders van honden beletten dat hun dieren de voetpaden en 

aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijbaan, voetwegen, perken, tuinen, fiets- en 

rijwegen en andere plaatsen bevuilen, behalve op speciaal voor honden ingerichte plaatsen. 

Art 64. Eigenaars, begeleiders of houders van honden hebben de nodige hondenpoepzakjes bij om de 

uitwerpselen van hun dier die toch terechtkomen op bovenvermelde plaatsen mee te nemen. Gesloten 

recipiënten met opgeruimde uitwerpselen mogen gedeponeerd worden in de straatvuilnisbakjes. 

Het zakje moet ertoe geschikt zijn en gesloten kunnen worden. Het zakje dient op het eerste verzoek 

te worden getoond aan de politie of een beëdigde aangestelde. 

Art 65. Andersvaliden die gebruik maken van een geleidehond, worden ontslagen van de verplichting 

hun dieren te beletten uitwerpselen achter te laten waar dat niet mag. Die personen moeten ook geen 

opvangzakjes bijhebben. 

Onderafdeling 3. Strijd tegen schadelijke dieren 

Art 66. Het is verboden in de openbare ruimte dieren bij zich te hebben waarvan de 

gezondheidstoestand de openbare gezondheid in het gedrang zou kunnen brengen. 

Art 67.  De eigenaar, huurder of beheerder van een onroerende goed is verplicht de nodige 

maatregelen te treffen om te verhinderen dat verwilderde duiven en katten nesten. Hij/zij is verplicht 

bevuilde gebouwen schoon te maken en te ontsmetten. Indien de eigenaar, huurder of beheerder 

nalaat gevolg te geven aan deze verplichting, kan ambtshalve worden overgegaan tot reiniging van het 

goed op kosten en risico van de overtreder. 

Art 68. Wanneer een zwerfkat wordt opgemerkt dient dat te worden gemeld bij de gemeentelijke 

dienst omgeving of bij de vereniging voor dierenopvang waarmee de gemeente samenwerkt. Iedere 

 
6 Hiermee wordt bedoeld: het doden van dieren voor particulier huishoudelijk gebruik. 
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gemeente heeft een zwerfkattenbeleid waarin de zwerfkatten met behulp van vangkooien kunnen 

worden gevangen en worden gesteriliseerd of gecastreerd. 

Art 69. §1 Elke kat die wordt verkocht of weggegeven moet gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd 

zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren). 

§2 Iedere kat moet voor de leeftijd van 5 maand oud en/of voor verkoop of adoptie, 

gesteriliseerd/gecastreerd worden.  

Afdeling 4. Luchtverontreiniging en afvalverbranding 

Art 70. Niemand veroorzaakt rook, roet, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen die buren 

kunnen hinderen of de lucht verontreinigen, en ook geen vermijdbare neerslag of uitwasemingen die 

schadelijk zijn voor de openbare gezondheid, veiligheid, landbouw, gedenktekens, bouwwerken, 

natuurschoon, enz. 

Art 71. Wie velden bemest of mest verwerkt volgens het mestdecreet beperkt maximaal abnormale 

geurhinder. 

Art 72.  De verbranding in open lucht of in een ton van welke stoffen ook is verboden, behalve als het 

gaat om:  

1. het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur. Die activiteit 
mag pas plaatsvinden als de burgemeester schriftelijke toestemming heeft gegeven en volgens 
de bepalingen inzake brandveiligheid zoals bepaald in art. 131 van het algemeen zonaal 
politiereglement; 

2. het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van 
folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de burgemeester 
schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 
meter van bewoning plaatsvindt; 

3. Het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een 
sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel; 

4. het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en 
afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van 
de toezichthouder;  

5. het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer 
afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas 
plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die 
activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door 
het Agentschap voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet 
Natuurbehoud;  

6. de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen 
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het 
biomassa-afval niet mogelijk is; 

7. de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit  fytosanitair oogpunt 
noodzakelijk is. 
 

In al deze omstandigheden moet (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en 
barbecuetoestellen), in overeenstemming met het veldwetboek, het bosdecreet en het natuurdecreet, 
een afstand gerespecteerd worden van 100 m tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, 
stromijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd en een afstand van 25 m tot bossen.  
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[Gewijzigd gemeenteraad Kampenhout 12-05-2022, gemeenteraad Steenokkerzeel en Zemst 19-05-

2022, inwerkingtreding 01-06-2022] 

 
Art 73.  Als de politie of een bevoegde ambtenaar een overtreding vaststelt van voorgaande 

bepalingen, kunnen zij opleggen dat verbrandingsrecipiënten zoals open vaten en dergelijke 

verwijderd worden. Bij weigering kunnen deze door de politie in verzekerde bewaring worden 

genomen. 

Art 74.  Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers onderhouden, herstellen of reinigen de schoorstenen 

en rookkanalen, ovens en fabrieken die ze gebruiken en laten ze minstens éénmaal per jaar schoonma-

ken door een bevoegde dienst, onverminderd de bepalingen van artikel 48 van het Veldwetboek. 

Afdeling 5. Stoken met verbrandingsinstallaties 

Art 75.  Wie een verbrandingsinstallatie gebruikt, zorgt ervoor dat de installatie geen 

luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid kan schaden. Daarvoor bouwen die gebruikers 

onder andere de schoorstenen en andere afvoerkanalen recht omhoog, trekken ze die voldoende hoog 

op en worden ze regelmatig gereinigd, onverminderd de bepalingen van artikel 48 van het 

Veldwetboek. 

Art 76.  Wie een verbrandingsinstallatie gebruikt, stookt daarin uitsluitend onbehandeld hout en 

steenkool of afgeleide producten. 

Art 77. Niemand stookt bij ongunstige weersomstandigheden zoals langdurige temperatuurinversie en 

windstilte. 

Afdeling 6. Schadelijke middelen  

Art 78.  Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas of alcoholgas te verhandelen of te 

bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel 

het bekomen van een roeseffect.  

Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals voorzien in titel 7 van 

deze verordening, kan de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel de schadelijke middelen in beslag 

nemen ter vernietiging. 

Afdeling 7. Inzameling van huishoudelijk afval 

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen en afspraken in het kader van huis-aan-huis ophaling  

Art 79.  In de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel werd het beheer van de huishoudelijke 

afvalstoffen in opdracht gegeven aan de intercommunale Interza (www.interza.be). In de gemeente 

Zemst werd het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen in opdracht gegeven aan de 

intercommunale Incovo (www.incovo.be). Huishoudelijke afvalstoffen zijn afvalstoffen ontstaan door 

de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 

worden, zoals gedefinieerd in VLAREMA. 

Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars, daartoe aangewezen 

door Interza respectievelijk Incovo, zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. 
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Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof mee te geven aan andere 

(overbrengers) geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars dan deze daartoe 

aangewezen door de Interza respectievelijk Incovo. 

Het is verboden afval uit andere gemeenten aan te bieden. 

Art 80.  Alle afval moet worden aangeboden op de openbare weg voor de woning, zonder de veiligheid 

van weggebruikers in gevaar te brengen. Afval dat wordt aangeboden op het privédomein van de 

inwoner, wordt niet meegenomen.  

Indien de woning via de openbare weg niet bereikbaar is voor de huisvuilwagen (tijdelijk door 

openbare werken of sneeuw, permanent omwille van de slechte bereikbaarheid van de woning door 

de ophaalvrachtwagens) dient de inwoner het afval aan te bieden bij de dichtstbij gelegen straathoek 

gelegen aan een weg die wel bereikbaar is.  

Art 81.  De data van de afvalophalingen staan aangegeven in de afvalkalender die door Interza huis 

aan huis wordt bedeeld of te raadplegen is op de websites van Interza respectievelijk Incovo. Wie dit 

wenst kan het afval aanbieden vanaf 20 u de avond voordien.  

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

en/of afvalrecipiënten aan te bieden om ze te laten ophalen, tenzij hiervoor een overeenkomst werd 

afgesloten met de ophaaldienst. Snoeihout en groot afval worden uitsluitend op afroep opgehaald. 

Art 82. Afval dat niet in de juiste zak wordt aangeboden of niet conform de vermelde sorteerregels, 

zal niet worden geladen. 

Afval dat niet werd meegenomen dient uiterlijk voor 18:00 uur van de dag van de ophaling terug te 

worden binnengenomen.  

Huisvuilzakken, kartonnen dozen en glasbakjes mogen niet meer wegen dan 15 kg, rolcontainers niet 

zwaarder dan 60 kg. Afval afkomstig van bedrijfsactiviteit, mag slechts in beperkte hoeveelheden 

worden aangeboden conform de bepalingen van Vlarema.  

Inwoners blijven verantwoordelijk voor het afval tot het ogenblik dat dit door Interza respectievelijk 

Incovo wordt geladen.  

Zwerfvuil door wegwaaien van onder andere slecht aangeboden papier of beschadigde  

huisvuilzakken, dient door de inwoners zelf te worden opgeruimd.  

Art 83. Inwoners mogen geen afval aanbieden dat kan leiden tot verwondingen van de laders. Scherpe 

voorwerpen moeten veilig worden ingepakt en in het midden van de zak geplaatst.  

Tenzij voorafgaande toestemming van Interza respectievelijk Incovo, is niemand gerechtigd om 

aangeboden afval te controleren of mee te nemen.  

Onderafdeling 2. Selectieve huis-aan-huis inzameling van afvalstoffen  

Art 84. Ieder is ertoe gehouden om afval uitsluitend aan te bieden:  

- Confom de sorteerinstructies waaraan de aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen zoals 

vermeld in de afvalkalender en op de websites van Interza respectievelijk Incovo; 

- Conform de bepalingen van het goedgekeurde belastingreglement op het aanbieden van 

huishoudelijk afval. 
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Het is verboden om recycleerbaar papier en karton, pmd, textiel, glas alsook klein gevaarlijk afval aan 

te bieden in het restafval. 

Het is verboden om AEEA, KGA, bouwafval, groenafval, recycleerbaar hout, papier en karton, textiel, 

PMD aan te bieden bij groot vuil. 

Art 85. Restafval dient aangeboden te worden in dichtgebonden zakken conform het 

belastingreglement,  max. 15 kg zwaar. 

Art 86. Papier en karton dient aangeboden te worden in een gele container (uitsluitend Interza), een 

stevige gesloten kartonnen doos of samengebonden met natuurtouw op die wijze dat papier niet door 

de wind kan worden verspreid voor de ophaling. Afzonderlijke kartonnen dozen mogen niet zwaarder 

zijn dan 15 kg. 

Art 87.  Het GFT-afval dient aangeboden te worden in grijze INTERZA container met sticker conform 

het belastingreglement (Interza), of in GFT-zakken of tuincontainer conform het belastingreglement 

(Incovo). Het gewicht van de container mag niet groter zijn dan 60 kg. De GFT-zak mag niet zwaarder 

zijn dan 15 kg. 

Art 88. Iedereen mag op eigen terrein een stapelplaats aanleggen voor het composteren van eigen 

groente-, fruit- en tuinafval, mits deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners. 

Art 89.  PMD dient aangeboden te worden in dichtgebonden blauwe zakken conform de bepalingen 

van het belastingreglement. De aanbieder zorgt ervoor dat de blauwe zak niet door de wind kan 

worden verplaatst. 

Art 90.  Voor Interza  dient glas te worden aangeboden in een blauwe container, plastiek doos of 

houten box. De randen van de doos of box bedragen minimaal 15 centimeter. De gevulde doos of box 

mag niet zwaarder zijn dan 15 kg. 

Art 91. Het snoeihout moet worden aangeboden in bussels van max. 25 kg. De takken zijn op 2 plaatsen 

samengebonden met natuurtouw (geen ijzerdraad). 

Minimumlengte van de takken bedraagt 50 cm, maximumlengte 1.75 meter. Het hout heeft een 

diameter van max. 8 cm. Er kunnen max. 10 bussels (Interza) of 2 m3 (Incovo) per adres worden 

aangeboden. 

Art 92. Kerstbomen moeten worden aangeboden zonder bloempot en zonder restanten van versiering. 

Maximum lengte bedraagt 1,75 meter, maximum gewicht 25 kg. 

Art 93. Groot vuil moet worden aangeboden met maximale afmetingen en gewicht van 1,75 m en 50 

kg. Ophaling van groot vuil is onderhevig aan de bepalingen van het belastingreglement. 

Art 94. De afvalstoffen mogen slechts na 20u van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling 

zal plaatsvinden worden buitengezet. 

In uitzondering hierop mogen PMD en papier en karton in geval door de officiële weerdiensten voor 

wind fase oranje of rood wordt afgekondigd, slechts na 6h ’s ochtends op de dag van de ophaling zelf 

worden buitengezet. Indien het aangeboden materiaal toch wegwaait, dient de aanbieder dit zelf op 

te ruimen. 

Onderafdeling 3. Inzameling van textiel  

Art 95. Textiel kan zowel huis-aan-huis als via textielcontainers worden ingezameld. 
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Art 96. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van 

geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die schriftelijke 

toelating hebben van INTERZA respectievelijk Incovo, waarmee ze een overeenkomst afgesloten 

hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen in zowel de openbare ruimte als op privéterrein 

toegankelijk voor het publiek of mogen huis-aan-huisinzamelingen organiseren.                                                                                                                     

Art 97. Voor de huis-aan-huisinzameling wordt textiel aangeboden in een gesloten zak of doos, 

voorzien van het briefje van de textielophaler of duidelijke vermelding "textiel". De algemene 

bepalingen van dit reglement die gelden voor de huis-aan-huisinzameling zijn hier van toepassing. 

Art 98. De inzamelaars die gebruik maken van toegelaten textielcontainers zijn ertoe gehouden om 

minstens wekelijks (of 48 h na een melding van de gemeente of intercommunale) alle sluikstorten op 

de sites te verwijderen. Deze reiniging omvat het weghalen van alle afval dat in de omgeving rond de 

textielcontainers is achtergelaten. Met afval wordt in dit geval bedoeld alle afval dat door 1 persoon 

kan gedragen worden. 

Art 99. Inzameling van glas via glasverzamelcontainers 

 

Waar glas wordt ingezameld via glasverzamelcontainers, mag dit uitsluitend tussen 8 en 20 uur. 

Glas dient volgens kleur in de juiste glasverzamelcontainers te worden gegooid. 

Het is strikt verboden om andere afvalstoffen dan hol glas in de containers te gooien, of om 

afvalstoffen rond de containers achter te laten.  

Afdeling 8. Gebruik van het recyclagepark 

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen 

Art 100.  Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van 

huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze 

afvalstoffen. 

Het recyclagepark is gelegen in de Neerstraat 20 te Nederokkerzeel (Kampenhout), JB Coenenstraat te 

Steenokkerzeel (Steenokkerzeel), Houtemsestraat te Eppegem (Zemst). 

Art 101.  Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners en de besturen van de gemeente 

(Kampenhout, Steenokkerzeel) of de inwoners en besturen van de vennootgemeenten van de 

intercommunale Incovo (Zemst).. Gebruikers van het recyclagepark dienen daartoe op eenvoudig 

verzoek het bewijs te leveren aan de parkbeheerder.  

Op eenvoudig verzoek zijn gebruikers ertoe gehouden op vraag van de parkwachter een 

registratieformulier aangaande het aangevoerde afval in te vullen. 

Art 102. Het recyclagepark is geopend op de openingsuren vermeld in de afvalkalender, op de 

intercommunale websites en op het paneel aan de toegangspoort.  

Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd. Gebruikers van het park dienen bij sluitingstijd onmiddellijk 

het park te verlaten. 

Onderafdeling 2. Gebruik van het recyclagepark 

Art 103. Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de 

parkbeheerder. 
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De bezoekers dienen zich steeds te schikken naar de aanwijzingen van de parkbeheerder. Gebruikers 

zijn ertoe gehouden om de laadruimtes van het voertuig op eenvoudig verzoek te openen. 

Met het oog op de veiligheid en het vlotte verkeer in het park heeft de parkbeheerder de bevoegdheid 

om de nodige richtlijnen en aanwijzingen te geven. In het bijzonder dienen bezoekers voorrang te 

verlenen aan containertrucks die de afvoer verzorgen.  

Het is de parkbeheerder toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te laten 

wachten indien er zich reeds teveel mensen op het recyclagepark bevinden. Het is niet toegelaten om 

afval buiten de omheining uit te laden en te voet binnen te brengen. 

De parkbeheerder kan de aanvoer van afvalstoffen weigeren wanneer door hoge voorafgaande 

aanvoer de capaciteit van het recyclagepark volledig is ingevuld. 

Art 104. Restafval, gft, gasflessen, autobanden, vervallen medicijnen, munitie, radioactief materiaal en 

alle andere afvalstoffen die om redenen van veiligheid en regelgeving niet op het park aanvaard 

kunnen worden, professionele apparatuur en afvalstoffen die omwille van de aard of hoeveelheid niet 

als afkomstig van de normale werking van een huisgezin beschouwd kunnen worden, vallen niet onder 

huishoudelijk afval en worden niet op het recyclagepark aanvaard.  

Voertuigen met een laadruimte groter dan 2.5 meter zijn om die reden behoudens eenmalige 

voorafgaande uitzondering niet toegelaten. 

De aanvoer van afvalstoffen moet gebeuren conform de sorteerrichtlijnen voor de betrokken 

afvalstoffen, zoals vermeld op de afvalkalender, website of infoborden op het recyclagepark. Het afval 

moet gesorteerd en gedemonteerd worden aangeboden, op die wijze dat voorafgaande controle door 

de parkbeheerder mogelijk is.   

Het is verboden om recycleerbare fracties te mengen bij niet recycleerbare fracties. 

Afval achterlaten buiten de aangewezen recipiënten, of niet conform de geldende sorteerrichtlijnen 

wordt beschouwd als sluikstorten. Ook het achterlaten van afval zonder dat werd voldaan aan de 

bepalingen van het geldende belastingreglement geldt als sluikstorten.  

De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van 

het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkbeheerder verzocht worden het door hen 

bevuilde terrein te reinigen. 

Art 105. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider. Het is 

verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. 

De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het 

lossen van de afvalstoffen. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de 

verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken.  

Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container worden gevoegd, mogen deze afvalstoffen niet 

meer opnieuw door een bezoeker van het recyclagepark worden meegenomen.  

Art 106. Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden aangevoerd indien het volledig 

en gesloten is verpakt in transparante plastic folie of zakken. De bezoeker zal zich onthouden van elke 

handeling die kan leiden tot het verspreiden van asbesthoudende partikels.  

Hechtgeboden asbesthoudend materiaal mag enkel worden getransporteerd in open voertuigen of 

aanhangwagens indien het materiaal volledig verpakt is. De bestuurder van een voertuig dient alle 
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maatregelen in acht te nemen om te vermijden dat asbesthoudend materiaal of stof in de omgeving 

terecht komt. 

Art 107. Klein gevaarlijk afval dient steeds te worden aangeleverd bij voorkeur in de oorspronkelijke 

verpakking, of uitzonderlijk in andere verpakkingen met duidelijke aanduiding van het product. 

Verpakkingen KGA dienen uit veiligheidsoogpunt goed te worden gesloten.  

Art 108. Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. 

Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, 

beplantingen of uitrusting. 

 

Titel 3. De openbare veiligheid en vlotte doorgang  

Hoofdstuk 1. Gemeenschappelijke bepalingen ter bevordering van de openbare veiligheid en de 

vlotte doorgang  

Afdeling 1. Begrippen  

- Evenement: Een in tijd en ruimte beperkte en verplaatsbare georganiseerde activiteit of 
feestelijkheid, ter vermaak of ter voorlichting van een publiek, op een vooraf bepaalde plaats en 
tijdstip. Onder meer volgende voor een groep mensen georganiseerde activiteiten zijn 
evenementen: feest (buurtfeest, volksfeest, schoolfeest, eetdag vereniging, …), speelstraat, 
muziekactiviteit (festival, fuif, galabal,…), culturele activiteit, circus, tentoonstelling, beurs, braderij, 
eventmarkt, rommelmarkt, garageverkoop, kermis, stoet en niet-ideologisch getinte optocht, 
educatieve/wetenschappelijke activiteit, sportactiviteit, wandel- of fietstocht, niet-religieuze 
plechtigheden en bloemenhuldes, religieuze vieringen en processies, acties voor het goede doel. 
 

- Private bijeenkomsten: zijn bijeenkomsten waar niet iedereen zonder onderscheid wordt 
toegelaten (tuinfeest voor vrienden, activiteit op uitnodiging of enkel voor leden).  

 
- De openbare bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen7: Hiermee worden de activiteiten 

en evenementen bedoeld op plaatsen die afgesloten en/of overdekt zijn. Ze worden beschouwd 
als openbaar omdat ze vrij voor het publiek of voor het verkeer toegankelijk zijn, al dan niet gratis 
(afgebakende festivalweide, met fysieke hindernissen afgebakende feestzone, tent, sportstadion, 
...). 
 

- De bijeenkomsten in ̀ open lucht': Het betreft de bijeenkomsten (samenscholingen, evenementen, 
optochten, manifestaties8) in de openbare ruimte die vrij toegankelijk zijn. 

 
7 De organisator van het evenement is de eerstelijnsverantwoordelijke voor de veiligheid. 
Deze vergaderingen kunnen niet aan een voorafgaand verlof of toelating onderworpen worden, wel aan een meldingsplicht. Ze dienen 
vreedzaam en in overeenstemming met de wetten te verlopen. Een afwijking van het geluidsniveau kan mits toelating van het college van 
burgemeester en schepenen. 
8 Onder manifestatie wordt verstaan: een georganiseerde samenscholing, betoging, optocht met als doel een overtuiging of een eis kenbaar 
te maken. 
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Afdeling 2. Modaliteiten voor de uitoefening van het vergaderrecht  

Onderafdeling 1. Bijeenkomsten in open lucht  

Art 109. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester 

in open lucht samenscholingen, evenementen, optochten9 of manifestaties10 met meer dan 50 

deelnemers op de openbare weg te organiseren.11  

Voor bijeenkomsten waarbij elektronisch versterkte muziek wordt geproduceerd, gelden de 
bepalingen van onderafdeling 3 en dient altijd een kennisgeving te gebeuren, ongeacht het aantal 
verwachte deelnemers.  
 

Art 110. Elke kennisgeving moet schriftelijk geschieden via het (digitaal) evenementenloket, ten minste 

10 werkdagen voor de voorziene datum. 

Deze melding moet volgende inlichtingen bevatten:  

- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);  
- het voorwerp van de bijeenkomst;  
- de datum en het tijdstip van de bijeenkomst;  
- de geplande route van de optocht of manifestatie;  
- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van de bijeenkomst en in voorkomend geval de 

ontbinding van de optocht of manifestatie;  
- of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van de bijeenkomst;  
- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen;  
- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen; 
- het voornemen van de organisator om zelf of in samenwerking met anderen al dan niet gebruik 

te maken van drones, waarbij minstens de zones van het evenement of de bijeenkomst waar 
drones gebruikt zullen worden, de exacte locatie van de bestuurder, de periodes van gebruik 
en de getroffen veiligheidsmaatregelen worden beschreven. 
 

Art 111. Het is verboden op welke manier dan ook bijeenkomsten op de openbare weg, toegelaten 

door de gemeentelijke overheid, te storen. 

Art 112. Onverminderd artikel 133 en volgende van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester 
voorwaarden opleggen zoals de reisweg, de timing, de inzet van drones, e.d. De organisator dient zich 
te houden aan deze voorwaarden.  
Behoudens in geval van vergunning van de burgemeester is het gebruik van drones tijdens 
evenementen of bijeenkomsten in de openbare ruimte verboden. 
 
Art 113. Bij evenementen of bijeenkomsten in open lucht is het verboden om:  

- zonder gerechtvaardigde reden één of meerdere voorwerpen te gooien of te schieten;  
- de richtlijnen of bevelen gegeven door bewakingspersoneel, stewards, politiediensten of de 

hulpdiensten, te negeren;  
- alleen of in groep, aan te zetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één 

of meerdere personen;  

 
9 Mensen die op de openbare weg achter elkaar lopen met een feestelijk doel, vb een ommegang, een parade, een stoet, een parade, een 
processie. 
10 Onder manifestatie wordt verstaan: een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of en eis kenbaar te maken. 
11 Deze verplichting geldt niet voor fietsers en motorfietsers in groep volgens de bepalingen van art 43 bis en 43 ter van de wegcode (KB 01-
12-1975). Het organiseren van een recreatieve fiets- of motorrit betreft wel een evenement op de openbare weg. 
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- pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren in het bezit te hebben. 
Dit verbod is niet van toepassing op de organisator, die na positief advies van de 
luchtvaartautoriteiten en mits schriftelijke toelating van de burgemeester, gebruik maakt van 
pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren. 

Onderafdeling 2. Openbare bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen 

Art 114. Het is verboden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester 
openbare bijeenkomsten met meer dan 150 deelnemers in besloten plaatsen te organiseren.  
 
Voor bijeenkomsten waarbij elektronisch versterkte muziek wordt geproduceerd, gelden de 
bepalingen van onderafdeling 3 en dient altijd een kennisgeving te gebeuren, ongeacht het aantal 
verwachte deelnemers.  
 
Art 115. Elke melding moet schriftelijk geschieden via het digitaal evenementenloket, ten 
minste 5 werkdagen voor de voorziene start van de openbare bijeenkomst.  
 
Deze melding moet volgende inlichtingen bevatten:  

- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);   
- het voorwerp van de bijeenkomst;   
- de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst;   
- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van de bijeenkomst;   
- de raming van het aantal deelnemers;   
- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen;   
- het voornemen van de organisator om zelf of in samenwerking met anderen al dan niet 

gebruik te maken van drones, waarbij minstens de zones van het evenement waar drones 
gebruikt zullen worden, de exacte locatie van de bestuurder, de periodes van gebruik en de 
getroffen veiligheidsmaatregelen worden beschreven.   
 

Art 116. Het is verboden tijdens de openbare bijeenkomsten in besloten plaatsen de orde te verstoren 
of de veiligheid in het gedrang te brengen.   
Het is meer bepaald verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport:   

- zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, sportlui of 
organisatoren een uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook zich toegang te 
verschaffen tot de private delen van het etablissement of degene die voor de artiesten of 
sportlui voorbehouden zijn;   

- voorwerpen op de balkons en leuningen te plaatsen of eraan te bevestigen die door hun val of 
op enige andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars kunnen storen.   

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

 
Art 117. Iedere exploitant van een zaal, al dan niet met bijbehorend terrein, die een zaal verhuurt al 

dan niet tegen betaling, moet de naam, voornaam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoon- en/of 

GSM nummer en de opgegeven reden van iedere huurder van de zaal doorgeven aan de politie, telkens 

hij omwille van feitelijke omstandigheden kan vermoeden dat de bijeenkomst de openbare orde kan 

verstoren. Deze melding gebeurt zo snel mogelijk na het afsluiten van de verhuurovereenkomst.   
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Onderafdeling 3. Vergunning voor evenementen met elektronisch versterkte muziek en/of inname van 

de openbare ruimte en wielerwedstrijden12 

Art 118. De organisatie van evenementen waarbij elektronisch versterkte muziek wordt geproduceerd 

die het normale geluidsniveau (85dB) overstijgen (fuiven, bals, optredens) of waar de openbare ruimte 

wordt ingenomen, wordt slechts toegelaten na het verkrijgen van een vergunning verleend door het 

college van burgemeester en schepenen. De vergunningsaanvraag wordt ten minste 6 weken voor de 

datum van het evenement overgemaakt via het digitaal loket op de gemeentelijke website.  

Indien een opkomst van meer dan 2000 deelnemers wordt verwacht, gebeurt de vergunningsaanvraag 

4 maanden voor datum van het evenement.  

Art 119. Voor de organisatie van wielerwedstrijden moet een vergunning worden aangevraagd bij het 

college van burgemeester en schepenen. Hiervoor geldt een minimale aanvraagtermijn van 14 

weken.13 

Onderafdeling 4. Algemene bepalingen inzake uitoefening van het vergaderrecht 

Art 120. Het dragen of voorhanden hebben van toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere 

snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen, die gebruikt kunnen worden om te slaan, te steken of 

te verwonden, evenals het dragen van helmen of valhelmen is op bijeenkomsten in open lucht of 

besloten ruimten verboden. De burgemeester kan afwijkingen op dit verbod toestaan. 

Art 121. Onverminderd artikel 133 en volgende van de nieuwe gemeentewet, kan de burgemeester of 

de officier van bestuurlijke politie in de volgende gevallen deze feestelijkheden geheel of gedeeltelijk 

doen stopzetten:  

- indien geen vergunning werd aangevraagd of de vergunning werd geweigerd;  
- indien onjuiste gegevens werden verstrekt voor het verkrijgen van de vergunning;  
- indien de opgelegde voorwaarden niet worden nageleefd. 

 
Art 122. De organisator van ieder evenement is verplicht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te 

nemen om letsels aan personen en schade aan goederen te voorkomen, waaronder alle praktische 

maatregelen tot voorkoming van wangedrag door de aanwezigen. Hierbij wordt onder meer rekening 

gehouden met afspraken die kunnen gemaakt worden tussen de organisator en eventuele inzet van 

private bewaking enerzijds en de bestuurlijke overheid en hulp- en ordediensten anderzijds. 

Afdeling 3. Spelen in de openbare ruimte  

Art 123. §1 Spelen in de openbare ruimte is toegelaten. Onverminderd de toepassing van de 

verkeerswetgeving zijn in de openbare ruimte – met uitzondering van de openbare weg – enkel die 

spelen verboden, die klaarblijkelijk door de aard van het spel of de omstandigheden waarin het spel 

gespeeld wordt, gevaarlijk zijn voor goederen of de gebruikers van de openbare ruimte.  

 
12 Vandaar dat het sowieso al beperkt wordt tot feestelijkheden met elektronisch versterkte muziek. Een optreden van de fanfare of een 
orkestje zonder elektronisch versterkte muziek valt niet onder deze definitie. Een sporttornooi met een tent met bijhorende muziek overdag 
is geen feestelijkheid en valt niet onder de definitie. Culturele instellingen waar er zeer regelmatig optredens allerlei zijn, vallen niet onder 
deze definitie aangezien zij quasi nooit voor overlast zorgen, doorgaans niet occasioneel zijn en in een veilig en geïsoleerd gebouw plaats 
vinden. Indien uitzonderlijk toch een occasioneel evenement in dergelijke gebouwen zou plaats vinden, dat niet tot de normale programmatie 
behoort, zou dit evenement wel onder de definitie vallen. 
13 28 JUNI 2019 - Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden 
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§2 Onverminderd de bepalingen van de verkeersregelgeving is het gebruik van 

voortbewegingstoestellen enkel toegelaten in de openbare ruimte op voorwaarde dat de openbare 

veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht.  

Art 124. Speeltuigen in de openbare ruimte bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar mogen niet 
worden gebruikt door kinderen vanaf 13 jaar. Speelpleinen mogen niet betreden worden tussen 22 
uur en 07 uur tenzij met schriftelijke toestemming van de burgemeester. 

Afdeling 4. Bedelverbod  

Art 125. § 1 Het is verboden te bedelen in de straten, pleinen en in voor publiek toegankelijke 

inrichtingen in de volgende gebieden:  

- Aan de ingang (en op de parking) van winkelketens;  

- Op minder dan 100 meter afstand van scholen, jeugdcentra, sportinfrastructuren en 

overheidsdiensten 

- Op minder dan 100 meter afstand van publiek toegankelijke plaatsen waar evenementen, 

markten of braderijen plaatsvinden;  

§ 2 Het is verboden op het gehele grondgebied van de gemeente zowel in de openbare ruimte als in 

elke voor het publiek toegankelijke plaats te bedelen door:  

- het op een opdringerige of agressieve wijze aanklampen van voorbijgangers;  

- zich verbaal opdringerig te gedragen;  

- de vlotte doorgang van het voetgangers- en andere verkeer te hinderen of te belemmeren;  

- zich te begeven tussen de tafels van een horecaterras;  

- op de rijbaan of ten aanzien van bestuurders of passagiers, onder meer op of in de nabijheid 

van kruispunten, om een aalmoes te vragen.  

Diegene die de bepalingen van deze afdeling overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 

geldboete van maximaal 1 euro.  

Art 126. Indien de overtreder na een eerste aanmaning van de politie geen einde stelt aan de 

overtreding, wordt dit aanzien als een ordeverstoring die aanleiding kan geven tot de toepassing van 

art 31 van de Wet op het Politieambt. 

Afdeling 5. Plaatsverbod  

Art 127. Het is verboden het plaatsverbod opgelegd door de burgemeester op basis van artikel 134 

sexies van de Nieuwe Gemeentewet niet te respecteren. 

Afdeling 6. Gebruik van drones  

Art 128. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:  

- Drone: elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op afstand bestuurd 

luchtvaartuigsysteem (RPAS) zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met 

betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim.  

- Vlucht met een recreatieve drone: elke vluchtuitvoering van een drone die niet onder klasse 1 

of 2 vluchtuitvoering valt zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met 

betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim.  
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Art 129. §1 Onverminderd de bepalingen opgenomen in het koninklijk besluit van 10 april 2016 met 

betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim, inclusief 

de beperkingen voor recreatief en commercieel gebruik rond luchthavens14 en onverminderd de 

ministeriële omzendbrief van 28 juli 2017 betreffende het dronesbeleid tijdens grote evenementen in 

open lucht, is de eigenaar of bestuurder verplicht elke vlucht met een niet-recreatieve drone boven 

het grondgebied van de gemeente voorafgaand en schriftelijk te melden aan de burgemeester. 

Vluchten met recreatieve drones, drones die binnen een gebouw worden gebruikt of drones van de 

overheid die ingezet worden voor een veiligheidsopdracht worden van dergelijke meldplicht 

vrijgesteld.  

§2 Een organisator van een evenement die een drone wenst te gebruiken, zowel voor recreatief als 

voor commercieel gebruik, meldt dit aan het gemeentebestuur en dient een nauwkeurige beschrijving 

op te geven van alle elementen die vereist zijn voor de risico- en operationele analyse, zoals de zones 

van het evenement waar de drones gebruikt zullen worden, de exacte locatie van de bestuurder, de 

periodes van gebruik en de veiligheidsmaatregelen. 

Op basis van een risicoanalyse kan de burgemeester een vergunning verlenen met opname van 

veiligheidsvoorwaarden. 

Art 130. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, de verkeersvrijheid of 

verkeersveiligheid, of gelet op de ruimtelijke omstandigheden ter plaatse een vlucht met een niet-

recreatieve drone boven het grondgebied van de gemeente te allen tijde verbieden of aan 

voorwaarden onderwerpen. 

Hoofdstuk 2. Openbare veiligheid  

Afdeling 1. Brandveiligheid 

Onderafdeling 1. Evenementen en publiek toegankelijke inrichtingen 

Art 131. §1 voor de gemeenten Zemst en Steenokkerzeel wordt voor de bepalingen inzake 

brandveiligheid voor publiek toegankelijke inrichtingen en evenementen verwezen naar de 

reglementen die werden gestemd op de gemeenteraden van 17 december 2020 (Zemst) en 15 oktober 

2020 (Steenokkerzeel): 

- zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant West over de maatregelen ter 

preventie van brand en ontploffing bij evenementen en opheffing van alle voorgaande 

gelijkaardige verordeningen; 

- zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant West over de maatregelen ter 

preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen en opheffing van alle 

voorgaande gelijkaardige verordeningen. 

§2  Voor de gemeente Kampenhout wordt voor de bepalingen inzake brandveiligheid voor 

horecazaken en gelijkaardige inrichtingen en evenementen verwezen naar de reglementen die werden 

gestemd op de gemeenteraad van 12 mei 2022: 

Zonaal evenementenreglement van hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost en opheffing 

van alle voorgaande gelijkaardige verordeningen; 

 
14 https://map.droneguide.be/ 

https://map.droneguide.be/
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Zonaal horecareglement van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost en opheffing van 

alle voorgaande gelijkaardige verordeningen. 

§3 inbreuken op de reglementen vermeld in §1 en §2 kunnen worden gesanctioneerd met de 

bepalingen van titel 7 van onderhavig reglement. 

§4  opgeheven 

[Gewijzigd gemeenteraad Kampenhout 12-05-2022, gemeenteraad Steenokkerzeel en Zemst 19-05-

2022; inwerkingtreding 01-06-2022] 

Onderafdeling 2. Algemene bepalingen inzake brandveiligheid 

Art 132. De brandkranen blijven altijd vrij en gemakkelijk bereikbaar. Die kranen en de bijbehorende 

conventionele tekens worden nooit aan het zicht onttrokken. 

Art 133. Wie een brand ontdekt, waarschuwt de hulpdienst 112. 

Art 134. De eigenaars, huurders, gebruikers van gebouwen, of eenieder die onder welke hoedanigheid 

ook het beheer heeft over de betrokken gebouwen, waarin brand is ontstaan, verlenen de brandweer, 

het personeel van de water-, gas- of elektriciteitsmaatschappij en van de politie en hun materieel op 

hun eerste verzoek toegang tot die gebouwen en dit zolang hun aanwezigheid nodig is. 

Art 135. Bij brand weigeren de eigenaars en huurders van aangrenzende plaatsen of eigendommen de 

toegang tot hun woonplaats niet aan het personeel van de brandweer, van de water-, gas- of 

elektriciteitsmaatschappij en van de politie en hun materieel. Die eigenaars en huurders stellen hun 

watervoorziening ter beschikking. 

Art 136. De leider van de blusoperaties wacht de bevelen van de burgemeester niet af en laat een 

bouwwerk gedeeltelijk slopen als dat bij een brand dringend vereist is voor het blussen of het 

beschermen van mensenlevens. 

Art 137. Onbevoegde personen komen niet in de omgeving van een brandhaard. 

Art 138. Hooi-, stro-, hout- of andere mijten met brandbare voorwerpen staan minstens twintig meter 

van een woning of een gebouw en minstens tien meter van de openbare ruimte. Niemand rookt op 

plaatsen met dergelijke mijten. 

Afdeling 2. Feitelijkheden - Lichte gewelddaden – Beledigingen  

Art 139. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met 

een administratieve geldboete zoals bepaald in titel 7, daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, 

mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de 

beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, 

enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. Het betreft een gemengde 

inbreuk (zie artikel 563, 3° van het strafwetboek). 

Art 140. Het is verboden personen de vlotte doorgang te belemmeren, hen op enigerlei wijze te 

intimideren of hen ongewenst na te roepen, te beledigen (buiten de gevallen bepaald in artikel 448 

Sw), aan te klampen of na te lopen. 

Art 141. Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in 

een van de volgende omstandigheden, wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve 

geldboete:  
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- hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen  

- hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is, 

maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te 

bezoeken;  

- hetzij om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen;  

- hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, 

verspreid of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden;  

- hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene 

personen toegestuurd of meegedeeld worden.  

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 448, 1° van het strafwetboek). 

De beledigingen die betrekking hebben op dragers van het openbaar gezag of de openbare macht, 

vallen buiten deze bepaling en zijn onderwerp van een gerechtelijk proces-verbaal. 

Afdeling 3. Landbouwgrond 

Art 142. Niemand rooft vaste veldvruchten of andere vaste nuttige voortbrengselen van de grond. 

Art 143. Zonder daartoe gerechtigd te zijn door de eigenaar of de beheerder ervan: 
- loopt niemand op andermans landbouwgrond; 
- laat niemand honden, vee, trek-, last- of rijdieren over andermans landbouwgrond lopen. 

Afdeling 4. Gebruik van schiettuigen en het werpen van voorwerpen die kunnen verwonden en/of 
beschadigen. 

Art 144. Het gebruik van schiettuigen en het werpen, gooien of stoten van voorwerpen, die kunnen 

beschadigen, is verboden op de openbare weg, alsmede in de nabijheid ervan wanneer er gevaar 

bestaat dat een projectiel gebruikers van de openbare weg of omwonenden kan verwonden of hun 

eigendommen kan beschadigen of vernielen. Deze bepaling is niet van toepassing op de 

sportdisciplines en spelen die in adequate installaties worden verricht, noch op darts of jeu-de-boules 

op andere plaatsen dan in de openbare ruimte.  

Art 145. Wapens en munitie, gebruikt in strijd met de bepalingen in deze afdeling, worden in beslag 

genomen en verbeurdverklaard. 

Afdeling 5. Het opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans eigendommen  

Art 146. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met 

een administratieve geldboete zoals bepaald in titel 7 zij die zich – buiten de gevallen omschreven in 

boek II, Titel IX, hoofdstuk III van het SWB, schuldig maken aan het opzettelijk beschadigen of vernielen 

van andermans roerende eigendom. Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 559.1° van het 

strafwetboek). 

Art 147. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met 

een administratieve geldboete zoals bepaald in titel 7 zij die zich schuldig maken aan het opzettelijk 

beschadigen van andermans onroerende eigendommen. Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 

534 ter van het strafwetboek). 

Art 148. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met 

een administratieve geldboete zoals bepaald in titel 7 zij die zich schuldig maken aan vernielen, 

neerhalen, verminken of beschadigen van:  Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; Monumenten, 
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standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en 

door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht; monumenten, standbeelden, 

schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn 

geplaatst. Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 526 van het strafwetboek). 

Art 149. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met 

een administratieve geldboete zoals bepaald in titel 7 zij die zich schuldig maken aan het vernielen of 

opzettelijk beschadigen van hetzij landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook 

gemaakt of het geheel of ten dele dempen van grachten, afhakken of uitrukken van levende of dode 

hagen, verplaatsen of verwijderen van grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend 

om de grenzen tussen de verschillende erven te bepalen. Het betreft een gemengde inbreuk (zie 

artikelen 545 en 563, 2° van het strafwetboek). 

Art 150. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met 

een administratieve geldboete zoals bepaald in titel 7 zij die zich schuldig maken aan gehele of 

gedeeltelijke vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, 

wagons en motorvoertuigen. Het betreft een gemengde inbreuk ( zie artikel 521, derde lid van het 

strafwetboek). 

Art 151. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met 

een administratieve geldboete zoals bepaald in titel 7 , hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt 

of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of één of meer enten vernielt. Het betreft een 

gemengde inbreuk (zie artikel 537 van het strafboek). 

Afdeling 6. Gebruik en verkoop van alcohol  

Art 152. Het is verboden om tussen 00.00 uur en 08.00 uur in de openbare ruimte, buiten de terrassen 

en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, alcoholhoudende dranken 

(gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te gebruiken. Het bezit van geopende 

recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit 

artikel. 

Art 153. Het is verboden in de openbare ruimte, buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen 

speciaal bestemd voor dit doel, alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan 

niet in gemixte vorm) te gebruiken en hierdoor de openbare rust te verstoren en/of de openbare 

veiligheid in gedrang te brengen en/of openbare overlast te veroorzaken. Het bezit van geopende 

recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit 

artikel. 

Afdeling 7. Kanalen, vijvers, waterlopen, waterbekkens 

Art 154. Onverminderd de bepalingen van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de 
binnenwateren is het zonder een schriftelijke toelating van de burgemeester verboden in de openbare 
ruimte te baden of te zwemmen in alle kanalen, vijvers, waterlopen, waterbekkens die niet als 
zwemgelegenheid aangeduid zijn. 
 
Art 155. Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het verboden zich 
in de openbare ruimte te begeven op dichtgevroren kanalen, vijvers, waterlopen en waterbekkens. 
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Afdeling 8. Dieren  

Art 156.  §1 Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van dieren verboden deze vrij te laten 

rondlopen in de openbare ruimte en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, tenzij in een 

aangeduide zone. 

§2 Honden dienen alleszins in de openbare ruimte en in de voor publiek toegankelijke plaatsen steeds 

aan de leiband gehouden te worden, tenzij op plaatsen waar het uitdrukkelijk is toegelaten om honden 

vrij te laten rondlopen. Deze laatste verplichting geldt niet voor honden die ingezet worden tijdens de 

jacht, voor reddingsoperaties, voor het begeleiden van kuddedieren en voor diensthonden van de 

politie.  

§3 De bewaking van dieren dient zodanig te zijn dat de begeleider, het dier op elk ogenblik kan beletten 

om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private 

eigendommen te betreden.  

§4 Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden dit te begeleiden.  

Art 157. §1 Het is verboden in de openbare ruimte en in voor publiek toegankelijke plaatsen:  

1. zijn hond op te winden om aan te vallen of agressief te worden, of hem voorbijgangers te laten 
of doen aanvallen of achtervolgen, ook al brengt dat geen enkel kwaad of geen enkele schade 
teweeg;  

2. potentieel gevaarlijke honden15 bij zich te hebben, als ze geen muilband dragen. Dit geldt niet 
voor de honden van de politiediensten en erkende bewakingsdiensten. De burgemeester kan 
op advies van de politie en na het horen van de eigenaar een hond beschouwen als een 
potentieel gevaarlijke hond; 

3. dieren bij zich te hebben waarvan het aantal of het gedrag de openbare veiligheid in het 
gedrang zouden kunnen brengen;  

4. dieren achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of ongemak kan opleveren 
voor personen of voor de dieren zelf; deze bepaling is ook van toepassing in openbare 
parkings;  

5. eender welk dier en in het bijzonder agressieve, woeste, kwaadaardige of gevaarlijke dieren 
te laten rondzwerven.  

 
§2 Incidenten met dieren waarbij mensen of andere dieren gekwetst geraken, zullen het onderwerp 
uitmaken van een politioneel advies aan de burgemeester die ter vrijwaring van de openbare veiligheid 
een beveiligingsmaatregel kan uitspreken na het horen van de eigenaar of de houder van het dier. 
 
Art 158. Elke in de openbare ruimte of op publiek toegankelijke plaats niet vergezelde, loslopende of 

ronddwalende hond zal door de lokale politie in verzekerde bewaring worden genomen16. Honden die 

door de eigenaar niet onverwijld worden opgehaald bij de politie, worden overgedragen aan een 

dierenopvangcentrum op kosten van de eigenaar, begeleider, bezitter, bewaker of houder van de 

hond.  

Art 159. Niemand doodt dieren of vee of veroorzaakt zware verwondingen aan dieren of vee, door: 
- het laten rondzwerven van kwaadaardige en woeste dieren;  
- de snelheid, het slecht besturen of door het overmatig laden van voertuigen of dieren; 
- onvoorzichtigheid met wapens; 

 
15 Onder potentiel gevaarlijke hond wordt verstaan: elke hond die, wanneer hij vrij zou rondlopen, op een duidelijke en onmiskenbaar 
dreigende wijze naar iemand toeloopt; elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt; elke hond die reeds iemand heeft verwond of 
aangevallen; elke hond die een ander huisdier verwondt of aanvalt of heeft aangevallen. 
16 Art 24 van de wet op het politieambt. 
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- het werpen van voorwerpen; 
- ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van schuthokken of 

gebouwen; 
- een belemmering of uitgraving of enig ander werk op of nabij openbare wegen, zonder de 

voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens; 
 
Art 160. §1 Gemutileerde dieren mogen niet gebruikt worden bij openbare evenementen; 
 
§2 Roofvogelshows kunnen alleen als er een educatief luik aan verbonden is en met een vergunning 
van de burgemeester; 
 
§3 Het is verboden om een dier, andere dan vermeld in art. 538 tot en met 541 van het Strafwetboek, 
kwaadwillig te doden, te verwonden of te verwaarlozen. 
 
Art 161. Niemand houdt diersoorten of diercategorieën die niet voorkomen op de lijst opgesomd in 

bijlage I bij het KB van 16 juli 2009 betreffende de zoogdieren (positieve lijst voor zoogdieren) of in de 

bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 betreffende de reptielen (positieve 

lijst voor reptielen). 

Afdeling 9. Misbruik van noodvoorzieningen  

Art 162. Iedere bedrieglijke hulpoproep naar de hulpdiensten is verboden. 

Afdeling 10. Verbod op het bedienen van publieke apparatuur door onbevoegden  

Art 163. Personen die daar door het gemeentebestuur niet toe werden gemandateerd, mogen geen 

kranen van leidingen of kanaliseringen, schakelaars van de openbare verlichting, openbare uurwerken, 

signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor telecommunicatie die zich bevinden op of onder de 

openbare weg of in openbare gebouwen bedienen. 

Afdeling 11. Toegangsverbod voor onbevoegden  

Art 164. §1 Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in voor het publiek niet toegankelijke 

constructies of installaties van openbaar nut. De eigenaar doet de nodige inspanningen om de toegang 

tot de onbezette gebouwen te voorkomen.   

§2 De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en niet-bebouwde terreinen 

begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig vastgemaakt zijn opdat ze 

niet kunnen wegwaaien, vallen of omgestoten worden. De stabiliteit en verankering moeten 

regelmatig nagekeken worden.   

Afdeling 12. Vermommingen  

Art 165. §1 Zij die zich, behoudens andersluidende regelgeving of toelating van de burgemeester, in of 

op de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt 

of verborgen, zodat ze niet herkenbaar zijn, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve 

sanctie zoals bepaald in titel 7. Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 563bis van het 

strafwetboek). 

§2 Dit verbod geldt echter niet voor zij die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven 

met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel 
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krachtens arbeidsreglementen of in het kader van de volgende feestactiviteiten: carnaval, processies, 

Sinterklaas, Sint-Maarten, Kerstman, Halloween, Driekoningen, Christus Koning. 

Art 166. De vermomde personen in het kader van een arbeidsreglement of een feestactiviteit moeten 

zich op het eerste verzoek van de politiediensten ontmaskeren of herkenbaar maken. 

Zij bootsen niet de seinen of geluiden van de hulpdiensten na. 

Zij dragen geen wapens en oefenen geen geweld uit. 

Afdeling 13. Diverse vormen van overlast 

Art 167. Onverminderd de bepalingen van de verkeersregelgeving, blijven voertuigen die niet meer 

kunnen rijden, caravans en aanhangwagens niet langer dan 24 uur gestationeerd in de openbare 

ruimte. 

Art 168. Het is verboden om:  
- gevels, palen, bomen, straatmeubilair, kunstwerken die van openbaar nut zijn of deel uitmaken 

van de openbare versiering te beklimmen; 
- om op plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften van de beheerder verboden is; 
- zonder toelating van het gemeentebestuur stellingen en openbare of private gebouwen te 

beklimmen; 
- Voorwerpen, waarvan dieven of andere boosdoeners misbruik kunnen maken om hun misdrijf 

te plegen, worden niet achtergelaten op de openbare weg. 
 
Art 169. Het is verboden, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, in de openbare ruimte 
graszoden, aarde, stenen, materialen, straatnaamborden, verkeerstekens, verkeersborden, 
signalisatieborden of andere voorwerpen van algemeen belang of particulier belang, daar geplaatst 
met toestemming van het gemeentebestuur, weg te nemen of om te draaien.17 

Hoofdstuk 3. Vlotte doorgang  

Afdeling 1. Privatieve ingebruikname van de openbare ruimte 

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen 

Art 170. De privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte is het gebruik van de openbare ruimte, 

met name de begane grond, het gedeelte erboven of eronder, voor uitsluitend privédoeleinden, 

waardoor het ingenomen gedeelte van de weg aan zijn openbare en normale bestemming wordt 

onttrokken.  

Art 171. Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester en onverminderd de 

wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden: iedere 

privatieve bezetting van de openbare ruimte op het niveau van de begane grond alsook, erboven of 

eronder, zoals een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp, waardoor schade 

berokkend kan worden aan de veiligheid of het gemak van doorgang.  

 
17 Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 560.2° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 
23/07/2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. Hetzelfde wegnemen op andermans grond valt onder artikel 
83.7° van het veldwetboek. Het artikel werd bovendien uitgebreid naar allerlei vormen van signalisatie. 
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De voorwerpen die in strijd met onderhavig artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, dienen 

op het eerste politieverzoek of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden.  

Art 172. Een voorafgaande en schriftelijke toelating is niet nodig voor de in de openbare ruimte door 

toedoen van openbare of ministeriële ambtenaren gehouden openbare verkopen, noch voor de 

uitvoering van vonnissen tot uitzetting, voor zover van deze verrichtingen bij voorbaat aangifte wordt 

gedaan. 

Art 173. §1 Bij de ingebruikneming van voetpaden en bermen, moet een vrije doorgang worden 

gewaarborgd van:  

1. Ten minste 1,5 meter als de weg voor het voetgangersverkeer breder is dan 2 meter;  

2. Ten minste 1 meter als de weg voor het voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,50 meter 

en 2,00 meter, met dien verstande dat slechts 0,5 meter van de breedte van deze wegen mag 

ingenomen worden door obstakels;  

3. Ten minste 1,50 meter op alle voetpaden en bermen langsheen wegen beheerd door het Vlaams 

Gewest;  

4. Ten hoogste 4 meter uit de rooilijn in straten met dubbele rijrichting. Deze ingebruikname mag 

nooit het midden van de straat overschrijden.   

§2 Onder “vrije doorgang” wordt verstaan: het ononderbroken gedeelte van het voetpad, het 

gemeenschappelijk gelijkvloerse wegdek of de berm die effectief door de voetgangers kan worden 

gebruikt.  

Art 174. Te allen tijde wordt op de openbare weg een vrije doorgang van 3 meter behouden voor de 

voertuigen van de hulpdiensten binnen de periode van de dag dat de straat voor het verkeer verboden 

wordt. In geval in deze straten een privatieve ingebruikneming van de openbare weg tegenover elkaar 

wordt voorzien, zal de verplichte doorgang van 3 meter18 aan de voertuigen van hulpdiensten solidair 

onder elkaar verdeeld worden. Het eventuele voorziene straatmeubilair doet geen afbreuk aan deze 

voorwaarden.  

Art 175. Buiten de volledige afsluiting van de openbare ruimte bij occasionele gebeurtenissen en 

activiteiten kan de ingebruikneming van de openbare ruimte slechts worden toegestaan in 

omstandigheden waarin het op grond van verkeers- en algemene veiligheidsoverwegingen toelaatbaar 

is.  

Art 176. De titularissen van de vergunning zijn ervoor aansprakelijk dat de ingebruikneming van de 

openbare ruimte niet tot gevolg heeft dat een grotere dan de toegelaten ruimte wordt ingenomen, de 

bereikbaarheid of het gebruik van erfdienstbaarheden van algemeen nut en van nutsvoorzieningen 

zoals onder meer hydranten, mangaten en deksels wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. De 

ingebruikneming mag evenmin tot gevolg hebben dat de evacuatiemogelijkheden van de aan de 

brandpreventieve voorschriften onderworpen gebouwen en lokalen worden beperkt of uitgesloten. 

Onderafdeling 2. Inname van de openbare ruimte bij het uitvoeren van werken 

Art 177. Het gebruik van de openbare ruimte voor het uitvoeren van werken op last van particulieren 

is in beginsel verboden. De bevoegde overheid kan een voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning 

verlenen voor het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte (bijvoorbeeld in het kader van 

 
18 conform artikel 8 van het MB dd 07/05/99 
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werfinrichtingen die alleen op de openbare weg kunnen, het plaatsen van containers, het gebruik van 

parkeerplaatsen door werfvoertuigen ten behoeve van werken, …). 

Art 178. §1 De vergunning voor het uitvoeren van werken kan voor een termijn van maximaal 2 
maanden aangevraagd worden. Bij inname voor langere duur moet de aanvrager tijdig een nieuwe 
aanvraag indienen (of aanvraag verlenging van de bestaande vergunning). 

§2 In het kader van grote en langdurige bouwprojecten op eenzelfde locatie kan door de bevoegde 
overheid een vergunning worden verleend voor de maximale duur van 1 jaar.  

§3 Indien de werkzaamheden in fases verlopen, zal vóór aanvang van elke fase een aangepast 
signalisatieplan ter goedkeuring worden overgemaakt aan de bevoegde overheid. 

§4 De bevoegde overheid kan in de vergunning voorwaarden opleggen om de hinder op het openbaar 
domein maximaal te beperken. Het is verboden af te wijken van deze voorwaarden opgelegd in de 
vergunning19. 

Art 179. §1 Om een toelating te verkrijgen voor de inname van de openbare ruimte en voor de 

signalisatie ervan dient de aanvrager een vergunning aan te vragen bij de bevoegde overheid. De 

aanvraag verloopt via het digitaal loket op de website van de gemeente of van de lokale politie KASTZE 

en gebeurt ten laatste 5 werkdagen voorafgaand aan de voorziene start van de werken, behalve als 

het gaat om  

- het plaatsen van een container op een gewestweg: 8 werkdagen voorafgaand; 

- een inname voor nutswerken: 10 werkdagen voorafgaand;  

- een inname voor wegenwerken en werfzones: 15 werkdagen voorafgaand. 

§2 Deze aanvraag moet ten minste volgende inlichtingen bevatten:  

- naam, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever en uitvoerder van de werken;  

- beschrijving van de werken aan de hand van duidelijke situatieschets;  

- voor wegenwerken, nutswerken en werfzone voorziet de aanvrager een signalisatieplan en 

omleidingsroute; 

- voorziene duur van de werken.  

§3 Deze aanvraag ontslaat de opdrachtgever van werken niet van de verplichting van het hebben van 

een voorafgaandelijke en schriftelijke toelating voor het gebruik van de openbare ruimte voor het 

uitvoeren van werken.  

Art 180. §1 Overeenkomstig het Ministerieel besluit van 07/05/1999 dient de vergunning zich op de 
werkplaats te bevinden en op verzoek van de bevoegde autoriteit worden voorgelegd. 

§2 De burgemeester (of zijn gemachtigde) kan het signalisatie-, het omleidingsplan steeds laten 

wijzigen of aanpassen. Indien de aangebrachte signalisatie ontoereikend is of niet conform is met het 

goedgekeurde signalisatieplan en/of de afgeleverde vergunning, kan de burgemeester (of zijn 

gemachtigde) aanpassingen aan de signalisatie opleggen en dit met het oog op de veiligheid van 

doorgang en vlotheid van het verkeer. 

 

§3 De burgemeester (of zijn gemachtigde) kan steeds de werken stilleggen. De kosten die daaruit 

voortvloeien zijn ten laste van de vergunningshouder. Het stilleggen van de werkzaamheden wegens 

 
19 Zo zou de bevoegde overheid in de vergunning “minder hinder”-maatregelen kunnen opleggen zoals het werfverkeer beperken tijdens de 
(school)spitsuren, het laden en lossen beperken tot welbepaalde uren, beperken van het aantal vrachtwagens dat gelijktijdig op de openbare 
weg mag aanschuiven aan de werf, het opleggen van de plaats waar de vrachtwagens moeten wachten, het respecteren van een aanrijroute 
en een vertrekroute. Zo kan de burgemeester ook voorwaarden opleggen qua aanbrengen en verwijderen van de signalisatie, het verwittigen 
van de buurtbewoners,… 
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ontoereikende signalisatie kan door de vergunningshouder of zijn (onder)aannemer(s) niet worden 

aangegrepen om een schadevergoeding of verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen. 

Art 181. §1 Het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg moeten 
voldoen aan de wettelijke voorschriften.20 

§2 Verkeersborden betreffende het signaleren van stilstaan en het parkeren dienen minimum 24 uur 

op voorhand geplaatst te worden met het aangepast onderbord. Er zal een lijst van kentekenplaten 

van het op dat ogenblik geparkeerde voertuigen opgemaakt en ter beschikking gehouden worden van 

de politiediensten. Op het einde van deze ingestelde reglementering moet de bestaande 

parkeerregeling herhaald worden. 

 

Art 182. §1 De controle op de opmetingen en de vaststelling van de oppervlakte(n) kan steeds 
uitgeoefend worden door een gemeentelijk medewerker of de politiediensten. 

§2 De oppervlake wordt steeds in volle vierkante meters uitgedrukt. Gedeelten van een vierkante 
meter worden voor een volle vierkante meter aangerekend, tot 0,49 m² worden zij verwaarloosd. 

§3 De oppervlakte is steeds deze van een rechthoek waarbinnen alle voorwerpen geplaatst dienen te 
worden of de som van verschillende rechthoeken. Buiten de vergunde oppervlakte mag de openbare 
ruimte geen enkel voorwerp worden ingenomen of bezet.  

Art 183. Voor de noodzakelijke inname van voetpaden en/of fietspaden zal de aanleg van een 
noodvoetpad en/of -fietspad geëist worden, conform de voorschriften (verkeerstechnisch, 
veiligheid,…) door de politiediensten opgegeven. 

Art 184. Alle bouwstoffen en de nodige aangevoerde voorwerpen en materialen moeten onmiddellijk 
binnen de afsluiting worden gelegd. Het stockeren van bouwstoffen, voorwerpen en materialen wordt 
voorzien op privéterrein. Bij niet naleving kan de burgemeester de toelating tot ingebruikname van de 
openbare ruimte schorsen. De vergunninghouder zal evenwel om geen enkele reden 
schadeloosstelling kunnen vorderen. 

Art 185. § 1 De ingenomen openbare ruimte wordt verondersteld in goede staat te zijn bij de aanvang 
van de inname. Bij elke betwisting over deze goede staat, is het aan de aanvrager om te bewijzen dat 
de schade reeds aanwezig was vóór de inname. 

§2 Bij het einde van de inname zal een gemeentelijk medewerker ter plaatse vaststelling doen van 
eventuele beschadiging of verontreiniging van de ingenomen oppervlakte. In geval van afwijking ten 
opzichte van de oorspronkelijke toestand is de aanvrager ertoe gehouden de toegebrachte schade te 
herstellen of de aanwezige verontreiniging te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan zal de 
herstelling/opkuis gebeuren door de gemeente op kosten van de aanvrager en zal hiervoor een 
kostenstaat worden opgesteld. 

§3 De openbare weg dient door de vergunningshouder zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de 

veiligheid van het verkeer van voertuigen en van de zwakke weggebruikers te verzekeren. 

Art 186. De verkeersborden en signalisatieborden geplaatst bij inname van de openbare ruimte mogen 

geen anderstalige vermeldingen bevatten. Diegene die deze bepaling overtreedt moet onmiddellijk de 

 
20 KB van 01/12/1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, artikel 78, MB 07/05/1999 betreffende het 
signaleren van werken en verkeersbelemmering op de openbare weg, MB 11/10/1976  houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens, OB van 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en het plaatsen van de 
verkeerstekens, het standaardbestek 250 voor de wegenbouw Vlaanderen, hoofdstuk X, plaatsing en signalisatie van een container conform 
de bepalingen van het Ministerieel besluit dd. 07/05/1999 artikel 8. 
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signalisatie met anderstalige vermeldingen verwijderen en vervangen door eentalig Nederlandstalige 

borden.  

Art 187. Voor wegeniswerken en werken aan nutsvoorzieningen zijn volgende voorschriften van 
toepassing: 

§1 Werfsignalisatie conform de wettelijke bepalingen en in overeenstemming met de 

verkeersinfrastructuur van de omgeving; 

§2 Er mogen geen hindernissen op voet- en fietspaden voorkomen, zonder dat er specifieke 

maatregelen zijn voorzien voor de veiligheid van de voetgangers en fietsers. Indien het voetpad en/of 

fietspad dient ingenomen te worden, moet er een buffer van minstens 1,5m voorzien zijn; 

§3 Indien de werken in fases verlopen, zal de aannemer vóór aanvang van elke fase van de 

werkzaamheden een nieuwe aanvraag indienen met aangepast signalisatieplan en omleidingsroute; 

§4 De werken mogen slechts begonnen worden, nadat de wettelijk21 voorziene signalisatie werd 

aangebracht. 

§5 De vergunningshouder is verantwoordelijk voor het plaatsen, onderhoud en verwijderen van 

signalisatie.  

§6 Het afdekken en opnieuw zichtbaar maken van niet-significante verkeersborden is ten laste van de 

vergunningshouder.  

§7 De openbare weg dient door de vergunningshouder zo nodig dagelijks gereinigd te worden om de 

veiligheid van het verkeer van voertuigen en van de zwakke weggebruikers te verzekeren. 

§8 De vergunningshouder is verantwoordelijk voor het verwijderen van alle tijdelijke 

verkeerssignalisatie van zodra de werken beëindigd zijn.  

§9 De vergunningshouder dient de buurtbewoners en handelaars, die hinder zouden kunnen 

ondervinden, tijdig en schriftelijk te verwittigen van de aard en de duur van de werken.  

§10 Indien verkeerssignalisatie en /of omleidingen op het grondgebied van een andere gemeente 
moeten aangebracht worden dan is de toelating voor het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen van die gemeente vereist. De vergunningshouder is verantwoordelijk voor 
het aanleveren van de vereiste toelating van een andere gemeente. In voorkomend geval zal een kopie 
van deze toelating aan het dossier worden toegevoegd. 

§11 Bij hinder aan een bushalte of inname van een busbaan of wanneer de openbare weg wordt 

afgesloten voor alle verkeer is de vergunningshouder  verantwoordelijk om bij  ‘De Lijn’ advies in te 

winnen. In voorkomend geval zal het advies van De Lijn aan het dossier worden toegevoegd.  

§12 Voor het plaatsen van een kraan in de gemeente Steenokkerzeel is een advies/toelating van 

Brussels airport (BAC en SKEYES)’ verreist. Het advies van Brussels Airport (BAC en SKEYES)  dient strikt 

nagevolgd te worden. De vergunningshouder is verantwoordelijk voor het aanleveren van de vereiste 

toelating. In voorkomend geval zal een kopie van deze toelating aan het dossier worden toegevoegd. 

§13 Bij de inname van gewestwegen mag het openbaar domein slechts worden ingenomen, nadat de 

aanvrager een vergunning heeft bekomen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. De 

 
21 Ministerieel Besluit 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg (B.S. 21.05.1999). 
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vergunningshouder is verantwoordelijk voor het aanleveren van de vereiste toelating. In voorkomend 

geval zal een toelating aan het dossier worden toegevoegd. 

Afdeling 2. Terrassen en uitstallingen 

Art 188. Het plaatsen van tafels, banken, stoelen, koopwaren en andere voorwerpen (bv. 
bloembakken, propagandaborden) op de openbare weg is enkel toegelaten mits vergunning van de 
burgemeester.  
 
Art 189. Terrassen en uitstallingen voor horeca- en andere handelszaken worden enkel toegelaten 

indien ze voedingswaren en/of dranken verkopen, bestemd om ter plaatse te worden verbruikt en/of 

producten uitstallen die zij normaal verkopen. 

Art 190. De beschikbare veilige oppervlakte, voetpadbreedte en toegankelijkheid voor personen met 

een handicap: 

1. voor terrassen en uitstallingen op het voetpad geldt als vaste regel dat een strook van 

minimum 1,50 meter breedte van het voetpad over de gehele lengte moet worden vrijgelaten 

als doorgang voor de voetgangers. Deze breedte wordt gemeten ten opzichte van elke 

hindernis. Omwille van de verkeersveiligheid kan de bevoegde overheid hogere eisen stellen 

aan de vrij te laten doorgang; 

2. voor terrassen en uitstallingen aan straten en/of pleinen zonder verhoogde voetpaden of 

bermen moet aan de straat- en/of pleinzijde een zone van minimum 1,50 meter voor het 

voetgangersverkeer vrijgehouden worden naast het deel van de openbare weg dat bestemd is 

voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. Omwille van de verkeersveiligheid kan de 

bevoegde overheid hogere eisen stellen aan de vrij te laten doorgang;  

3. De inname van bestaande parkeerplaatsen door de inplanting van terrassen is principieel niet 

toegelaten. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk mits toelating van het college van 

burgemeester en schepenen. 

Art 191. Een horecaterras kan vergund worden van 1 maart tot 31 oktober over de volledige 

gevellengte. De vergunning geldt voor een maximale periode van 5 jaar. 

Art 192. De aanvraag voor een vergunning wordt ingediend via de gemeentelijke website. In de 

aanvraag moet aangegeven worden:  

- naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;  

- adres waar het terras en/of de uitstalling zal geplaatst worden;  

- een plan op schaal met de afmetingen en aanduidingen van alle voorwerpen die zullen 

geplaatst worden om duidelijkheid te verkrijgen over de afmetingen, de plaatsing en het 

uitzicht (vorm, kleur en materiaalgebruik); 

- een plaatsbeschrijving van het in te nemen openbare ruimte, gestaafd met fotomateriaal. 

Indien deze ontbreekt, wordt de plaats geacht in goede toestand te zijn; 

- Een bewijs van de verzekering voor het terras. 

Art 193. Bij elke wijziging van een vergund terras of indien een nieuwe uitbater de horecazaak 

overneemt, moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden. Bij de aanvraag tot hernieuwing van 

de vergunning volstaat een brief waarin vermeld wordt dat het om het eerder vergund en dus 

hetzelfde terras gaat. 

Art 194. Indien vereist, moet voorafgaand aan de plaatsing van het terras een omgevingsvergunning 

worden bekomen, voor die elementen van het terras die vergunningsplichtig zijn.  
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Vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht zijn alle losse elementen die niet in de grond 

zijn verankerd, o.a. tafels, stoelen, parasols op verplaatsbare voet, verplaatsbare 

verwarmingselementen … Verplaatsbare of losse windschermen zijn niet toegelaten.  

Stedenbouwkundig vergunningsplichtig zijn: alle vast verankerde elementen in het wegdek en de gevel 

o.a. parasols vast verankerd in de grond, zonnetenten die aan de gevel hangen (al dan niet bijkomend 

verankerd in de gevel), verwarmingselementen vast verankerd in de gevel, windschermen verankerd 

in de gevel en/of de grond. 

Art 195. De inrichting mag in geen geval het uitzicht op verkeerstekens verminderen of onmogelijk 

maken. Oversteekplaatsen voor voetgangers blijven in alle omstandigheden goed zichtbaar. 

Art 196. Indien voor de realisatie van het terras en de uitstalling, elementen moeten verankerd worden 

in het wegdek, moet dit vakkundig gebeuren en met een minimum aan beschadiging. Beschadigingen 

aan de openbare ruimte (wegdek, straatmeubilair en andere elementen van openbaar nut) worden 

hersteld op kosten van de overtreder. 

Art 197.  De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de lokale politie, de brandweer en indien 

nodig aan andere bevoegde dienst(en) en/of instantie(s) (wegen en waterlopen, ruimtelijke ordening, 

agentschap Onroerend Erfgoed, agentschap Wegen en Verkeer …). 

Art 198. Voor de brandveiligheid wordt verwezen naar de bepalingen met betrekking tot terrassen en 

markten in het reglement van de brandweerzone. Overtredingen op de bepalingen inzake 

brandveiligheid kunnen worden bestraft op basis van de bepalingen in titel 7 van onderhavig 

reglement. 

Art 199. In de vergunning worden de technische voorwaarden en de maatregelen bepaald die 

noodzakelijk zijn om de algemene veiligheid te verzekeren. De oppervlakte die maximaal mag 

ingenomen worden, staat op de vergunning vermeld. 

Art 200. De uitbater  

- is verantwoordelijk voor de stipte uitvoering van de opgelegde voorwaarden en verplichtingen 

in de vergunning;  

- moet alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de openbare rust in de omgeving van het 

terras wordt verstoord; 

- ruimt papier, etensresten, vruchten, afval en andere voorwerpen op die van hun inrichting 

voortkomen en werden weggeworpen in de omgeving van hun terras in de openbare ruimte; 

- is verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of aan de openbare ruimte, die 

het gevolg zijn van het plaatsen van het terras of de uitstalling van koopwaren. De uitbater en 

zijn personeel leven het verkeersreglement na. 

Art 201. Omwille van gevaar voor de verkeersveiligheid (openbare veiligheid) of andere redenen zoals 

lawaai of vervuiling, hinder voor omwonenden (openbare rust) en werken kan de burgemeester – 

onverminderd zijn politiebevoegdheden zoals bepaald in de Nieuwe Gemeentewet – mits gemotiveerd 

besluit de vergunning intrekken, wijzigen of schorsen. Omwille van acuut gevaar voor openbare 

veiligheid en voor de doorgang van de hulpdiensten moet de uitbater of het personeel het terras of de 

uitstalling onmiddellijk gedeeltelijk of volledig wegnemen.  

Bij de intrekking van de vergunning, het tijdelijk schorsen en wegnemen van het terras of de uitstalling 

heeft de uitbater geen recht op schadevergoeding. 

Art 202. De vergunning vervalt automatisch indien ze gedurende één jaar niet gebruikt wordt. 
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Afdeling 3. Inzamelen, verkopen, uitdelen en samplen in de openbare ruimte  

Art 203. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester in 

de openbare ruimte publiciteit of propaganda te voeren door middel van daartoe ingerichte 

voertuigen of door middel van draagbare borden en doeken.  

Art 204. Het is verboden in de openbare ruimte publiciteit te maken, of op de openbare weg door 

gelijk welke wijze reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen te houden zonder de 

voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. 

Art 205. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester 

producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop aan te bieden. 

Art 206. Naar aanleiding van de uitdeling van kosteloze producten, voorwerpen, drukwerken of 

geschriften in de openbare ruimte mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastiggevallen, 

tegengehouden of aangegrepen. 

Afdeling 4. Diverse voorzorgsmaatregelen voor het veilige gebruik van de openbare weg  

Art 207. §1 Onverminderd de bepalingen van het Veldwetboek, moet elke eigenaar, huurder of 

beheerder van een onroerend goed ervoor zorgen dat de planten en/of bomen op de eigendom zo 

gesnoeid worden dat geen enkele begroeiing ervan:  

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

2. over de gelijkgrondse berm of over het voetpad en/of fietspad hangt op minder dan 2,5 meter 

boven de grond;  

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

tv, telefonie en/of internet hindert;  

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

uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert;  

5. de verkeerstekens bedekt;  

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

§2 Het gemeentebestuur voert van ambtswege en op kosten van de eigenaars de nodige werken uit, 

als zij binnen de termijn die de burgemeester voorstelt geen gevolg geven aan het verzoek bomen en 

planten te snoeien en obstakels te verwijderen die niet voldoen aan bovenvermelde normen. 

Art 208. §1 Het is verboden voorwerpen op de openbare weg te werpen, te plaatsen of achter te laten, 
dewelke door hun val, uitwasemingen of aanwezigheid schade kunnen berokkenen aan derden of 
aanleiding kunnen geven tot ongevallen.  
 
§2 Elektriciteitskabels of waterslangen, uitgezonderd deze van de hulpdiensten, worden slechts 

uitgerold over de openbare weg mits inachtneming van voorzorgsmaatregelen om ongevallen te 

voorkomen. 

Art 209. Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van een gebouw op de 
openbare weg te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid 
van de voorbijgangers te waarborgen. Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden 
genomen bij het openen van buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de 
gelijkvloerse verdieping geplaatst zijn als het gebouw zich bevindt langs de rooilijn die aan de openbare 
weg grenst.  
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Art 210. 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 en met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te 
waarborgen.  
 
Art 211. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het verboden 
antennes en parabolen op voorgevels van gebouwen te hangen zonder machtiging van de bevoegde 
overheid.  

Afdeling 5. Verplichting tot onderhoud van onroerende eigendommen – bouwvallige woningen  

Art 212. De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw, ieder volgens zijn 

wettelijke of contractuele verplichtingen, moeten zich ervan verzekeren dat het gebouw en de 

eventueel erbij horende afsluitingsmuren, inclusief de installaties en apparaten waarmee het uitgerust 

is, zich in perfecte staat bevindt van bewaring, onderhoud en werking, om de openbare veiligheid niet 

in het gedrang te brengen.  

Afdeling 6. Bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel 

Art 213.  Het is verboden op de openbare weg:  

1. water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;  

2. glijbanen aan te leggen;  

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

Art 214. De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden 
over twee derde van hun breedte. Deze verplichting berust op de (mede)eigenaars, huurders of 
vruchtgebruikers. De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op 
de rijweg gegooid worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.  
De eigenaars doen, zelf of door een tussenpersoon, hetzelfde voor leegstaande woningen.  
 
Bovenvermelde personen bestrijden ook de gladheid.  

Afdeling 7. Het gebruik van gevels van gebouwen  

Art 215. Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de 

gemeente toegekend werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht deze zichtbaar te houden. 

Het toegewezen nummer dient te worden aangebracht hetzij op de naar de openbare weg gerichte 

gevel, hetzij op de brievenbus wanneer deze dichter bij de weg staat. De nummers worden op zodanige 

wijze aangebracht dat zij vanaf de openbare weg zichtbaar en leesbaar zijn.  

Voor appartementsgebouwen moeten de in het eerste lid vermelde personen het eventueel 

toegekende bijkomende nummer op een zichtbare wijze op de brievenbus aanbrengen. Elk 

appartement moet op de ingangsdeur een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de 

brievenbus.  

Art 216. De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke 

verantwoordelijken van een gebouw, dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling 

teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn 

bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het aanbrengen, onderhouden en vervangen toe 

te staan van alle verkeerstekens, voorwerpen of andere aanduidingen die van algemeen nut zijn.  
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Art 217. Het is verboden de voormelde verkeerstekens, voorwerpen of andere aanduidingen van 

algemeen nut te doen verdwijnen, te beschadigen, te bedekken, aan het gezicht te onttrekken of 

anderszins onleesbaar te maken, de bereikbaarheid ervan te bemoeilijken of onmogelijk te maken.  

Afdeling 8. Uitzetting  

Art 218. Wanneer om welke reden dan ook een persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, wordt 

uitgedreven en diens meubels op de openbare weg worden gezet, moet deze persoon ze op het 

moment van de uitzetting verwijderen.  

Bij het in gebreke blijven van de eigenaar, zal het gemeentebestuur de goederen gedurende zes 

maanden bewaren. Zo de goederen na het verstrijken van die termijn van zes maanden door de 

eigenaar niet zijn opgeëist, worden ze eigendom van het gemeentebestuur.  

Art 219. Onverminderd de geldende retributiereglementen, kan de persoon die de bepalingen van 

deze afdeling overtreedt, bestraft worden met een administratieve geldboete van maximaal 1 euro.  

Afdeling 9. Gemeentewegen 

Art 220. Het is verboden: 22 

1. een gemeenteweg te wijzigen, te verplaatsen of op te heffen zonder voorafgaand akkoord 

van de gemeenteraad; 
2. een gemeenteweg volledig of gedeeltelijk in te nemen op een wijze die het gewone 

gebruiksrecht overstijgt; 
3. de toegang tot een gemeenteweg of het gebruik en beheer ervan te belemmeren, te 

hinderen of onmogelijk te maken; 
4. op of in gemeentewegen werkzaamheden uit te voeren of gemeentewegen op welke wijze 

ook te beschadigen zonder voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en 

schepenen of zijn gemachtigde. 

Art 221. Het college van burgemeester en schepenen kan aan elke overtreder een last opleggen tot 

herstel van een overtreding van verbodsbepalingen als vermeld in artikel 220. 

 

De last tot herstel omvat: 

- de te nemen herstelmaatregelen; 
- het tijdskader voor het nemen van de herstelmaatregelen; 
- de gevolgen van het niet of niet tijdig uitvoeren van de herstelmaatregelen, namelijk ofwel de 

uitoefening van bestuursdwang, ofwel de verplichting tot betaling van een dwangsom.23 
- in voorkomend geval de kosten die verhaald worden bij de toepassing van bestuursdwang. 

Het besluit tot het opleggen van de last tot herstel wordt met een beveiligde zending 

bekendgemaakt aan de overtreder. 

 
22 Overtreding op dit artikel is volgens de bepaling van art 39 van het decreet op de gemeentewegen (BS 12/08/2019) strafbaar met een 
gemeentelijke administratieve sanctie die geen enkele afbreuk doet aan het opleggen van bestuurlijke maatregelen zoals het herstel. 
23 Kan worden opgelegd volgens de bepalingen van onderafdelingen 2 en 3 in het decreet op de gemeentewegen (BS 12/08/2019) 
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Titel 4. De openbare rust  

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen geluidsoverlast  

Afdeling 1. Geluidsoverlast  

Art 222. Enkel als hogere wetgeving niet van toepassing is, gelden de volgende bepalingen tot 

bestrijding van de geluidshinder op het grondgebied van de gemeente.24 

Art 223. Het is verboden zich tussen 22.00 uur en 07.00 uur schuldig te maken aan nachtgerucht of 

nachtrumoer, met welk middel dan ook, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord25 . 

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 561.1° van het strafwetboek). 

Art 224. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door 

geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag is verboden, wanneer het zonder noodzaak 

wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is 

de rust van de inwoners te verstoren en de veroorzaker hierop reeds attent werd gemaakt. 

Afdeling 2. Niet-hinderlijk geluid  

Art 225. In beginsel wordt een geluid als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het gevolg is van (niet-

limitatieve opsomming):   

1. werken aan de openbare weg of voor aanleg van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met 

toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;  

2. van werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd, 

waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, 

verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning 

kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om 

overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen;  

3. van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd 

ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;  

4. van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of activiteit, voor zover de in de 

vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.   

5. spelende kinderen overdag, in zoverre de spelen de openbare rust niet storen door het gebruik 

van pyrotechnisch materiaal, geluidsversterking en/of motoren.   

6. veldwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten door land- en 

tuinbouwwerktuigen op het veld of het weghalen en aanleveren van veldproducten, met dien 

verstande dat bij nachtgerucht, het de normale uitoefening van het beroep betreft, in normale 

en gewone voorwaarden, dat de activiteiten noodwendig zijn en er redenen zijn waarom die 

bezigheid niet evengoed overdag kan uitgevoerd worden. 

7. het luiden van kerkklokken  

 
24 Vanaf 1/1/2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen, terug te vinden in Vlarem II (hoofdstuk 6.7 + rubriek 32.1). 
25 Dit artikel is gebaseerd op artikel 561.1° van het strafwetboek zoals afgeschaft door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/07/2004) 
en terug ingevoerd bij artikel 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (BS 29/07/2005). Het betreft dus een gemengde 
inbreuk zoals bedoeld in artikel 4 §1 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Om alle discussies over de definitie 
inzake nacht te vermijden wordt dit ondubbelzinnig gedefinieerd “tussen de uren 22.00 en 07.00” . Een algemene bepaling op nachtlawaai 
zonder dat er geluidsmetingen verricht worden, blijft noodzakelijk om de rust van de inwoners te vrijwaren. De appreciatie van de politieman 
(vrouw) over het al dan niet verstoren van de nachtrust is voldoende om deze inbreuk vast te stellen. De woorden “met welk middel dan 
ook” werden doelbewust toegevoegd en moeten ruim geïnterpreteerd worden zoals: een hond aanhitsen, op een deurbel drukken, roepen 
en tieren, … 
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Afdeling 3. Elektronisch versterkte en niet-elektronisch versterkte geluidsgolven26  

Art 226. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is verboden, het geven 

van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen, evenals in het algemeen het gebruik 

van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en dit in de 

openbare ruimte en buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om in de openbare 

ruimte gehoord te worden. Niettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid geen aanleiding 

geven tot gerechtvaardigde klachten. 

Art 227. Een toelating van de burgemeester is niet vereist buiten de openbare ruimte, indien het geluid 

niet bestemd is om in de openbare ruimte gehoord te worden en voor zover het geluid niet als 

hinderlijk kan worden beschouwd of voor zover het geen aanleiding geeft tot gerechtvaardigde 

klachten.  

Art 228. Geluidsmetingen worden uitgevoerd conform VLAREM II. Het college van burgemeester en 

schepenen kan gebruikmaken van alternatieve meetparameters (bv. LCeq, T) of andere 

meetomstandigheden of parameters opleggen. 

Hoofdstuk 2. Vrijwaren van de openbare rust 

Afdeling 1. Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn  

Art 229. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op voor het publiek toegankelijke 

inrichtingen, etablissementen, café-, cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het 

algemeen degenen die dranken verkopen.  

Art 230. Onverminderd de toepassing van VLAREM II, artikel 5.32.2 en volgende, is het verboden in 

openbare drankgelegenheden muziek te maken van 24 tot 10 uur. Tijdens de weekeinden – van 

vrijdagavond tot maandagmorgen – geldt het verbod van 3 tot 10 uur. De burgemeester kan hierop bij 

algemene of individuele maatregel uitzonderingen bepalen.  

Art 231. De burgemeester kan de voor het publiek toegankelijke inrichtingen laten ontruimen en 

sluiten als wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden 

kan storen. 

Art 232. Het is verboden voor uitbaters van de voor het publiek toegankelijke inrichtingen, op het 

moment dat de inrichting in gebruik is, de toegangsdeur slotvast te maken. 

Art 233. §1 Onverminderd de naleving van andere federale, regionale of lokale bepalingen van 

toepassing op de publiek toegankelijke inrichtingen, is de uitbater van een publiek toegankelijke 

inrichting verplicht, vooraleer de inrichting te openen, te voldoen aan alle maatregelen inzake 

brandveiligheid zoals opgenomen in de bepalingen rond brandveiligheid in publiek toegankelijke 

inrichtingen zoals vermeld in art 131 van onderhavig reglement.  

§2 Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 7 van deze verordening, kan 

de politie bij vaststelling van uitbating van inrichtingen in strijd met de verplichtingen in §1 de inrichting 

onmiddellijk en ter plaatse sluiten.  

Art 234. Niemand verstoort plechtigheden van levensbeschouwelijke aard door geluid of andere 
daden. 
 

 
26 Voor bepalingen inzake elektronisch versterkte muziek op evenementen, zie artt 120, 121, 122. 
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Art 235. Tussen 22 en 7 uur worden aangevoerde goederen en verpakkingen niet gelost of geladen, 

tenzij de burgemeester daarin toestemt. Het lossen gebeurt altijd zo stil mogelijk om de inwoners niet 

te storen. 

Afdeling 2. Dieren  

Art 236. §1 Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend en/of storend geblaf, 
gejank, geschreeuw, gekrijs of een ander aanhoudend geluid. De houders van dieren moeten alle 
diervriendelijke maatregelen treffen om hinder voor de buurt te voorkomen. 
 
§2 De burgemeester kan de politie laten overgaan tot de inbeslagname van de betrokken dieren en de 

plaatsing van het dier op kosten van de eigenaar of de houder ervan in een dierenasiel, zo de eigenaar 

of de houder van de dieren na eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen hebben 

en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord. 

Art 237. Niemand stelt opzettelijk handelingen die een duivenliefhebber nadeel kunnen toebrengen. 

Afdeling 3. Geluidsgolven vanuit voertuigen of motoren 

Art 238. Het is de bestuurder van een voertuig verboden elektronisch versterkte muziek die hoorbaar 

is buiten het voertuig te produceren of toe te laten dat dergelijke muziek wordt geproduceerd. De 

overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden 

verondersteld door de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven te zijn begaan, tot 

bewijs van het tegendeel. 

Art 239. Motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen en in het algemeen alle verkeersmiddelen 
veroorzaken overdag en 's nachts geen abnormaal geluid, door: 

− een ongewone wijze van besturen; 

− het herhaaldelijk gas te geven in de vrijloop; 

− het laten draaien van de motor als het voertuig stilstaat; 

− het wegnemen of niet vervangen van een defecte uitlaat; 

− een onoordeelkundig gebruik van remmen en dergelijke meer. 
 
Art 240. Niemand test op de openbare ruimte motoren of laat ze er proef- of warmdraaien, als ze niet 
uitgerust zijn met de wettelijk voorgeschreven geluiddempers. Deze handelingen mogen ook niet op 
privaat domein en in gebouwen als bovenvermelde geluidsnormen daarbij worden overschreden. 
 
Art 241. Onverminderd de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, 
gebruikt niemand door motoren aangedreven speeltuigen, experimentele tuigen en voertuigen om er 
oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of te 
organiseren, tenzij de burgemeester schriftelijk daarin heeft toegestemd. 
 
Art 242. In de openbare ruimte gestationeerde vrachtwagens met een in werking zijnde automatische 
koeling worden op minimum 100 m van bebouwing gestald. 

Afdeling 4. Gebruik van vuurwerk, springstoffen en wensballonnen 

Art 243. Uitgezonderd de wettelijke bepalingen over de jacht, mag niemand zonder voorafgaande 
toestemming van de burgemeester bij om het even welke gelegenheid in de gemeente: 

- vreugdevuren aanleggen; 
- knalpotten of carbuurkanonnen afvuren; 
- wensballonnen oplaten; 
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- vuurwerk afsteken27; 
- voetzoekers en andere kleine vuurwerkproducten doen ontploffen; 
- vreugdeschoten afvuren bij een huwelijk; 
- vuurwapens afschieten. 

 
Voor het oplaten van wensballonnen kan nooit een vergunning worden afgeleverd.  
De burgemeester kan aan de uitzonderlijke toelating tot het gebruik van vuurwerk voorwaarden 
opleggen zoals het gebruik van ‘stil’ of ‘geluidsarm’ vuurwerk en rekening houdende met de 
brandweervoorschiften in de betreffende reglementen. 
 
Art 244. Alle voorwerpen waarmee de overtreding in vorig artikel werd begaan of kennelijk zullen 
worden begaan, zowel de springstof als de apparaten, kunnen door de politie in beslag worden 
genomen. Gelet op het gevaar voor de openbare veiligheid zoals bedoeld in artikel 30 WPA, worden 
zowel de springstof als de apparaten vernietigd. 

Afdeling 5. Gebruik van grasmaaiers en andere machines voor het tuinieren of de landbouw 

Art 245. Niemand gebruikt overdag28 houtzagen, grasmaaiers en andere werktuigen met een 

ontploffingsmotor, als die een abnormaal geluid veroorzaken door: 

- de manier waarop ze gebruikt worden; 

- het nutteloos laten draaien van de motor; 

- het wegnemen of niet vervangen van een defecte uitlaat en dergelijke meer. 

Art 246. 's Nachts en op zon- en feestdagen gebruikt niemand houtzagen, grasmaaiers en andere 

werktuigen met een elektrische of ontploffingsmotor.  

Deze bepaling geldt niet voor geluidsarme elektrische motoren en voor de normale exploitatie van 

landbouwgronden. 

Art 247. Als de omstandigheden dat vereisen, kan door de burgemeester bij hoogdringendheid een 

schriftelijke toelating worden verleend, die bij de eerste vraag van de politie kan worden voorgelegd. 

Afdeling 6. Werven 

Art 248. Aannemers, ambachtslui en arbeiders die werkzaamheden verrichten in de openbare ruimte 
of op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, onderbreken 's nachts29 en op zon- en feestdagen 
hun werk. Als het gaat om werken van openbaar nut of werken die om technische en dringende 
redenen niet onderbroken kunnen worden, kan de burgemeester schriftelijk erin toestemmen dat er 
toch gewerkt wordt op die dagen en tijdstippen. De nachtelijke werkzaamheden gebeuren zo stil 
mogelijk, om de inwoners niet te storen. 

Afdeling 7. Toestellen voor recreatief gebruik  

Art 249. Zonder voorafgaandelijke machtiging van de burgemeester, is het verboden in de openbare 

ruimte, bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens of andere met 

 
27 Voor het afschieten van vuurwerk is in ieder geval de omzendbrief GDF-12 van het directoraat-generaal van de luchtvaart van toepassing: 
in een straal van 10km rond de luchthaven Brussel-Nationaal mag slechts vuurwerk worden afgeschoten mits voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van DGLV, aan te vragen minstens 20 werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Wanneer vuurwerk toch zou worden 
goedgekeurd, zal dat enkel het geval zijn voor geluidsarm vuurwerk. 
28 In deze afdeling: overdag: tussen 07u en 22u, ’s nachts: tussen 22u en 07u. 
29 Tussen 22 uur en 07 uur. 
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motoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen waarvan het voortgebrachte geluid de 

openbare rust verstoort. 

Afdeling 8. Afstelling van motoren  

Art 250. Het is zonder toelating van de burgemeester verboden in de openbare ruimte over te gaan 

tot de luidruchtige afstelling van motoren, ongeacht hun vermogen. 

Afdeling 9. Alarmen 

Art 251. Alarmsystemen op voertuigen of van woningen mogen niet voor onnodige of overdreven 

geluidshinder zorgen. 

Afdeling 10. Vogelschrikkanonnen  

Art 252.  Vogelschrikkanonnen worden niet gebruikt wegens de geluidshinder die ze veroorzaken. 

Enkel in uitzonderlijke gevallen en als er geen evenwaardig alternatief is, kan de burgemeester 

individuele land- en tuinbouwers schriftelijk en voorafgaandelijk toestaan die toestellen te gebruiken. 

De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de 

installatie mogelijk maken. Daarbij wordt ten minste aan de volgende voorwaarden voldaan:  

- de kanonnen staan ten minste 100 m van woningen; 

- ze worden enkel tussen 8 en 21 uur gebruikt;  

- de geluidsnormen in bijlage 2.2.1 van Vlarem ll zijn van toepassing;  

- de toestellen produceren maximum 6 knallen per uur;  

- De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten 

aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden; 

- in de aanvraag dient het aantal en de locatie van de kanonnen te worden aangegeven. 

De burgemeester kan in de vergunning specifieke of strengere voorwaarden opnemen, ter vrijwaring 

van de openbare rust. 

Afdeling 11. Verhuizingen  

Art 253. Er mogen geen verhuizingen plaatsvinden tussen 22 en 7 uur, behoudens een toelating van 

de burgemeester. 

Afdeling 12. Lichtvervuiling en lichthinder bij Openbare Rust  

Art 254. Privéverlichting valt niet op aangrenzende percelen, gebouwen of de openbare weg en 

verstoort door weerkaatsing ook niet de nachtrust van de omwonenden.  

Art 255. Lichtbronnen in openlucht mogen de normale intensiteit van de openbare verlichting niet 

overschrijden. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. 

Het licht dat buiten het doelgebied terecht komt, moet afgeschermd worden.  

Art 256. Het in de lucht projecteren (rechtstreeks of door weerkaatsing) van stilstaande of bewegende 

lichtstralen of lasers van groot vermogen en lichtintensiteit is verboden.  

Art 257. Bij verlichting van voetbalvelden en andere sportterreinen mag enkel het doelgebied worden 

verlicht. Deze verlichting moet gedoofd worden uiterlijk 30 minuten na het beëindigen van de 

sportprestatie.  
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Afdeling 13. Optreden van de politie 

Art 258. Bij inbreuken op de bepalingen van deze titel, kan de politie:  

- de stopzetting van de muziek of het geluid bevelen of de voor publiek toegankelijke plaats 

ontruimen om de openbare rust en orde te herstellen.  

- de muziekinstallaties of toestellen bedoeld voor de emissie van geluid, waarmee deze 

overtredingen gepleegd worden, in beslag nemen. In dat geval worden ze, op verzoek van de 

bezitter of eigenaar, teruggegeven aan de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende werkdag 

tijdens de bureau-uren.30 

Titel 5. Diverse bepalingen  

Hoofdstuk 1. Ambulante activiteiten in de openbare ruimte buiten de openbare markten 

Art 259. De organisatie van de openbare markt wordt desgevallend geregeld in het gemeentelijk 

marktreglement, waarop de bepalingen van titel 7 integraal van toepassing zijn. 

Art 260. Het is verboden ambulante activiteiten uit te oefenen:  

- op markten, buiten de toepassing van het marktreglement;  

- op plaatsen waar de openbare orde, de openbare rust of de openbare veiligheid kan worden 

verstoord.  

Art 261. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden 

ambulante activiteiten uit te oefenen:  

- van 22 uur tot 7 uur in de openbare ruimte en op andere plaatsen waar evenementen, zoals 

kermissen, rommelmarkten, stoeten, processies, optochten, braderijen, ... plaatsvinden, 

alsook in de onmiddellijke omgeving ervan en dit tijdens de uren van het gebeuren;  

- in de onmiddellijke omgeving van sportvelden tijdens de dagen dat een wedstrijd plaatsvindt31. 

Art 262. In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een vergunning met daarin vermeld:  

- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;  

- de plaats of de route;  

- de datum en duur van de verkoop. 

Art 263. De gevraagde machtiging kan geweigerd of geschorst worden omwille van één of meerdere 

van onderstaande redenen:   

- redenen van openbare orde en veiligheid   

- redenen van volksgezondheid   

- bescherming van de consument   

- wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn  

- de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden   

De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve 

beslissing aan de aanvrager en verwijst naar rechtsmiddelen inzake beroep.  

 
30 Er is enkel een tijdelijke onttrekking om er vrij over te beschikken, dit ter vrijwaring van de openbare rust (Art 135§2 van de Nieuwe 
Gemeentewet). 
31 Tenzij het een activiteit betreft die valt onder de reguliere uitbating van een kantine, café of restaurant. 
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Art 264. Richtlijnen voor de ambulante handelaars buiten de openbare markten: 

Ambulante handelaars: 

1. moeten een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor hun onderneming kunnen 

voorleggen; 
2. die gebruik maken van verwarmings- en/of gastoestellen moeten een objectieve 

aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing kunnen voorleggen en de nodige 

keuringsattesten kunnen voorleggen; 
3. moeten tijdens de uitoefening van hun activiteit in het bezit zijn van een poederblustoestel 

(ABC branden) of een waterschuimblustoestel (AB branden); 
4. mogen geen brandbare, schadelijke, hinderlijke of onwelriekende producten op de grond 

laten druipen; 
5. mogen de openbare ruimte niet beschadigen door het inslaan van piketten of andere 

voorwerpen voor het vastmaken van hun kraam of wagen; 
6. moeten hun standplaats steeds rein houden en hun afval meenemen. Hiervoor moeten zij zelf 

de nodige maatregelen treffen (bv. vuilnisbakken, vegen …); 
7. die voedingsproducten verkopen die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het 

nodige te doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet vervuilen; 
8. moeten hun voertuigen of hun kramen voorzien van een korf uit onbrandbaar materiaal 

bestemd voor papier en afval; 
9. moeten ervoor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of 

inrichting, alle papier of om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond wordt 

gegooid, wordt weggenomen; 
10. moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk, noch rook verspreiden die 

de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen. 

Art 265. §1 Onverminderd de toepassing van art 7 van het KB van 24 september 2006 betreffende de 

uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, wordt de verkoop van producten of diensten 

met een niet-commercieel karakter enkel georganiseerd met een voorafgaande en schriftelijke 

vergunning van de bevoegde overheid. Dat is de gemeente voor zover deze activiteit enkel plaatsvindt 

op het grondgebied van de gemeente.  

De aanvraag tot een toestemming bevat minstens volgende gegevens:  

- de verantwoordelijke van de actie;  

- het doel van de actie;  

- de plaats(en) waar de actie zal plaatvinden;  

- de periode(s) van verkoop;  

- de te koop aangeboden producten of diensten;  

- een schatting van de hoeveelheid producten of diensten. 

De vergunning is geldig voor een periode van één jaar. 

§2 De toestemming voor een specifiek niet-commercieel doel, zoals vermeld in art 7§1 van het KB kan 

geweigerd worden en de actie kan verboden worden als de doelstelling niet overeenstemt met de 

toegestane doelen of als de voorgestelde verkoop een risico vormt voor de openbare orde, veiligheid, 

gezondheid of rust. 
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Art 266. Personen die hun beroep uitoefenen op de ingenomen standplaatsen, mogen er hun 

aanwezigheid niet aankondigen door geroepen of gesproken boodschappen of met andere middelen 

op een wijze die de openbare orde of rust verstoort. 

Art 267. De handelaars die hun activiteit op rondtrekkende wijze uitoefenen, mogen de openbare 

veiligheid en de vlotte doorgang, de openbare rust, netheid en gezondheid niet in het gedrang 

brengen. Deze handelaars mogen, om het cliënteel van hun komst te verwittigen, gebruik maken van 

geluidsmiddelen die niet luider klinken dan 90dB op 1 meter van het voertuig. Het geluid van deze 

apparaten wordt met een tussenpauze van ten minste 1 minuut uitgezonden en duurt nooit langer 

dan 15 seconden per onafgebroken signaal. 

Art 268. Onverminderd de hogere wetgeving, is de verkoop van gezelschapsdieren verboden, ook op 

de openbare markten. 32 

Hoofdstuk 2. Gemeentelijke begraafplaatsen33 

Art 269. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 8 uur tot 

zonsondergang, tenzij ter plaatse anders vermeld. 

Art 270.  De toegang tot de begraafplaatsen wordt ontzegd aan personen in kennelijke staat van 

dronkenschap, aan kinderen beneden de 12 jaar niet vergezeld van volwassenen en aan dieren, met 

uitzondering van een assistentiehond, honden van politiediensten en honden van erkende 

bewakingsondernemingen. 

Art 271.  Niemand verstoort op een begraafplaats de orde of de eerbied voor de overledenen. 

Hieronder wordt in het bijzonder verstaan: 

1. aanplakbrieven of opschriften aanbrengen, behalve wanneer de regelgeving over de be-

graafplaatsen of de gemeentelijke verordeningen dat toestaan; 

2. goederen verkopen of zijn diensten aanbieden; 

3. voorwerpen, papier, inpakmateriaal, vuilnis en groenafval achterlaten op een plaats die 

daartoe niet bestemd is of vuilnis en afval achterlaten dat vreemd is aan de begraafplaats en 

aanhorigheden; 

4. afval of vuilnis onderdelven; 

5. in de struiken of op de grasperken lopen; 

6. op de graven lopen of staan; 

7. op de strooiweide lopen; 

8. grafmonumenten of –tekens schenden of bevuilen; 

9. de wegen bezetten of beschadigen; 

10. spelen; 

11. roepen of zich luidruchtig, onwelvoeglijk of strijdig met de goede orde gedragen; 

12. op een begraafplaats komen met andere voorwerpen dan die om grafstenen of nissen te 

onderhouden; 

13. met fietsen of motorvoertuigen op een begraafplaats komen, behalve als dat lijkwagens of 

dienstvoertuigen zijn; 

14. de afsluiting en de muren evenals de afrastering of omheining van de begraafplaatsen 

beklimmen of oversteken; 

 
32 De verkoop van honden en katten op markten is verboden bij artikel 12 van de dierenwelzijnswet van 14/08/1986. We denken aan het 
verbod op de verkoop van andere gezelschapsdieren zoals konijnen, hamsters, ratten, muizen,…. Het doel is om impulsaankopen op markten 
te voorkomen. 
33 Onverminderd artikel 10 van het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging (BS 10/02/2004), 
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15. de aanduidingen van de begraafplaatsen en de beplantingen beschadigen; 

16. op om het even welke manier de uitvaartplechtigheden en/of de gemeentelijke werk-

zaamheden verstoren; 

17. werken uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur; 

18. vliegtuigen spotten. 

Art 272. §1 Wie zich op een begraafplaats misdraagt, verstoort de openbare rust en kan van die plaats 

verwijderd worden door de politiediensten en desgevallend voorwerp uitmaken van de maatregel 

vervat in art 31 van de wet op het politieambt.  

§2 Buiten de bepalingen in deze verordening geldt op de gemeentelijke begraafplaatsen het specifieke 

reglement dat de gemeenteraad daartoe heeft vastgesteld. 

Hoofdstuk 3. Gebruik van de groene ruimten 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

Art 273. Op bossen zijn het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 

Regering van 5 december 2008 (BS 4/02/2009) betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de 

natuurreservaten van toepassing.  

Met groene ruimten wordt bedoeld: de waardevolle natuurgebieden, de gemeentelijke parken, 

speelpleinen en sport- en recreatiecentra. 

Art 274. Behalve dienstvoertuigen en hulpverleningsdiensten, mag geen enkel motorvoertuig34 in 

groene ruimten circuleren zonder door de burgemeester afgegeven vergunning.  

De groene ruimten zijn verder alleen toegankelijk voor voetgangers, invalidenwagens, kinderwagens, 

fietsen, voortbewegingstoestellen en aan de hand geleide bromfietsen, in de mate dat hun gedrag de 

veiligheid van de andere gebruikers niet in het gedrang brengt en dit binnen de aan één of meerdere 

ingangen aangeplakte openingsuren.  

Art 275. Het is verboden vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren die zich in 

de omgeving bevinden, lastig te vallen.  

Art 276. Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen. Het is verboden bomen te 

verminken, schudden of ontschorsen; takken, bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden; 

palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken; wegen en dreven 

te beschadigen; zich te begeven in bloemperken en -tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen.  

Art 277. De toegang tot grasperken is verboden voor alle personen en dieren wanneer dit verbod tot 

betreden wordt aangeduid door specifieke borden. De toegang tot grasperken is verboden voor alle 

voertuigen. Grasperken die door voertuigen mogen bereden worden, zijn aangeduid door specifieke 

borden.  

Art 278. Het is verboden te klimmen op of over afsluitingen en kunstwerken of op plaatsen te komen 

waar dit volgens de opschriften verboden is. Het is eveneens verboden te klimmen op andere 

voorwerpen op een manier waarop men zichzelf of een ander effectief in gevaar brengt. 

 
34 Met ontploffingsmotor, hier worden geen elektrisch aangedreven rijwielen bedoeld. Deze dienen hun snelheid wel aan te passen aan de 
voetgangers. 
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Afdeling 2. Maatregelen van toepassing op waardevolle natuurgebieden. 

Art 279. Onverminderd decretale regelgeving, zijn de bepalingen in deze afdeling van toepassing op 

de voor publiek toegankelijke natuurgebieden in eigendom van een overheid (gewestelijk, provinciaal 

of gemeentelijk), al dan niet in concessie gegeven, met het oog op beheer in functie van herstel, 

ontwikkeling en instandhouding van de biodiversiteit. 

Art 280. §1 Tenzij ter plaatse anders aangeduid of in geval van vergunning van de burgemeester, is het 

in de waardevolle natuurgebieden verboden:  

1. gemotoriseerd vervoer met uitzondering van het plaatselijk verkeer zoals bedoeld in artikel 
2.47 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg; 

2. reclame te maken op welke wijze ook;  
3. in het wild levende diersoorten  

a. opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, 
afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek;  

b. ze opzettelijk te vangen of te doden, met uitzondering van de toegelaten jacht;  
c. hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen 

of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen;  
4. het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters en 

andere gemotoriseerde luchtvaartuigen van om het even welke aard. 
5. afsluitingen te beklimmen;  
6. enige handelsactiviteit uit te oefenen tenzij met voorafgaande toelating van de burgemeester;  
7. geluidstoestellen zoals radio's te gebruiken, uitgezonderd muziekdragers met “oortjes” of 

hoofdtelefoon; 
8. het terrein op eender welke manier te verontreinigen;  
9. te varen of om het even welke watersport te beoefenen;  
10. te vissen zonder visverlof of andere dieren te vangen of achter te laten; 
11. open vuren aan te leggen of barbecues te houden, behoudens op de daartoe voorziene 

plaatsen;  
12. te kamperen of er de nacht door te brengen;  
13. de bevroren waters te betreden; 
14. te zwemmen; 
15. planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten of 

vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen; 
16. dieren (niet aangelijnd) vrij te laten lopen, tenzij in de eventueel aanwezige 

dierenlosloopzone. 

 
§2 Buiten de aangeduide wandel- of fietswegen en rustplaatsen is het terrein enkel toegankelijk 
onder begeleiding van de beheerder of een door hem erkende gids. De vrije toegang kan beperkt 
worden tot bepaalde categorieën van bezoekers en wordt in voorkomend geval aangeduid op de 
toegangsborden. 
 
§3 Deze gebods- en verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op activiteiten nodig voor het beheer 

en de bewaking. 

Afdeling 3. Maatregelen van toepassing op de gemeentelijke parken, speelpleinen, sport-en 
recreatiecentra 

Art 290. Deze afdeling is van toepassing op parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra in 

eigendom van de gemeente, al dan niet in concessie gegeven. 
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Art 291. het is, behoudens in geval van vergunning van de burgemeester, verboden: 

1. aanwezig te zijn buiten de normale openingsuren vermeld op de gemeentelijke website of 

desgevallend de aanwijzingsborden aan de toegangen, behalve in het kader van 

gebeurtenissen georganiseerd met vergunning van het gemeentebestuur;  

2. heestermassieven, bloemperken, afgesloten grasperken te betreden of te laten betreden 

tenzij het daarvoor aangelegde speel- en of ligweiden betreffen;  

3. grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;  

4. afsluitingen te beklimmen; 

5. er motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden te plaatsen, achter te laten of te parkeren. 

Aanhangwagens, reclamevoertuigen, auto's en slepen met een hoogst toegelaten gewicht van 

meer dan 3,5 ton zijn er eveneens verboden, behalve dienstvoertuigen, voertuigen van hulp- 

en ordediensten en voertuigen van leveranciers;  

6. enige handelsactiviteit uit te oefenen anders dan de reguliere en vergunde horeca-activiteiten;  

7. voor bezoekers om geluidstoestellen zoals radio's te gebruiken (uitgezonderd muziekdragers 

met “oortjes”). Dit verbod geldt niet tijdens de duur van sportmanifestaties aldaar 

georganiseerd;  

8. het park, speelplein en/ of speelweide op eender welke manier te verontreinigen;  

9. rijwielen en bromfietsen te plaatsen tegen monumenten. 

10. open vuren aan te leggen of barbecues te houden; 

11. te kamperen of er de nacht door te brengen. 

12. dieren (niet aangelijnd) vrij te laten lopen, tenzij in de eventueel aanwezige dierenlosloopzone. 

Art 291. Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op activiteiten nodig voor het beheer en de 

bewaking. 

Hoofdstuk 4. Overnachten en kamperen – organisatie van kermissen en circussen  

Art 292. Zonder vergunning vanwege de burgemeester, is het verboden op het hele grondgebied van 
de gemeente en op iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te verblijven of 
te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht rijklaar voertuig, of er te kamperen.  
 
Art 293. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester meer dan 24 uur achtereen op 
een privaat terrein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een 
caravan of een mobilhome.  
 
Art 294. Het is verboden: 

1. een kermis of circusvoorstelling te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor 

het publiek toegankelijk (privaat) terrein zonder vergunning van de bevoegde overheid;  

2. een kermis- of circusattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de 

voorziene plaatsen en data voor iedere kermis, foor of circus, alsook in de gevallen dat de 

overheid de intrekking van de concessie of de vergunning beveelt;  

3. voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door het bestuur aangeduide 

plaatsen. De kermis- en circusattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met 

onderhavige bepaling moeten verplaatst worden bij het eerste politiebevel.  

Art 295.  Circusexploitanten die het dierenwelzijn niet garanderen, verliezen onmiddellijk hun 

vergunning. 

Art 296.  De kermis- en circusexploitanten en woonwagenbewoners zijn verplicht:  
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1. de plaats rond en onder de wagen zuiver te houden;  

2. zich van hun afval op wettige wijze te ontdoen;  

3. een doorgang van ten minste vier meter tussen de wagens te laten, die moeten toelaten 

eventuele tussenkomsten van de hulpverleners mogelijk te maken.  

Titel 6. Vergunningsplichtige inrichtingen 

Hoofdstuk 1. Definities   

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 
- Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, 

ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting 
wordt uitgebaat, ook uitbater genoemd. 

- Nachtwinkel: een vestigingseenheid die a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van 

Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en 

huishoudelijke artikelen” b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld c) 

een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m² d) en op een duidelijke en permanente 

manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt; 

- Tapvergunning: de vergunning die aan de exploitant respectievelijk het positief bericht of de 

vergunning verleent om gegiste en/of sterke drank te schenken, zoals bedoeld in het Koninklijk 

besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste 

dranken en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van 

sterke drank. 

- Privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid 

voor het verlenen van telecommunicatiediensten; 35 

- Wedkantoren: inrichtingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het afsluiten van 

weddenschappen, al dan niet via het internet. De kansspelinrichtingen klasse I, II en III zoals 

beschreven in de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de 

bescherming van de spelers en de uitzondering voor dagbladhandelaars, voorzien in § 5 van art. 

43/4 van deze wet, behoren niet tot de wedkantoren in de zin van dit reglement. 

- Vaste horeca-inrichting: elke plaats of lokaliteit waar voeding en/of drank van welke aard ook voor 

gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt;  

- Occasionele horecazaken: de vooraf als dusdanig aangegeven activiteiten die, naar aanleiding van 

om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste 12 keer per jaar en maximaal 

dertig kalenderdagen per jaar worden gehouden. Drankgelegenheden gehouden op 

tentoonstellingen en op jaarbeurzen, worden geacht occasionele horecazaken te zijn voor de 

gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant. 

Deze vallen niet onder de regeling van de maximaal exploitatieduur van dertig dagen. 

- Reizende horecazaken: drankgelegenheden gehouden in boten, schepen, spoorwagens of andere 

voertuigen, ook in kramen, tenten of andere inrichtingen, die van de ene naar de andere plaats 

worden overgebracht. 

- Vestigingseenheid: publiek toegankelijke inrichting die men geografisch gezien kan identificeren 

door een adres en die voor de consument toegankelijk is voor het aankopen van producten of het 

verkrijgen van commerciële diensten;  

- Vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van bepaalde inrichtingen zoals 

bedoeld in deze titel en verleend door het College van Burgemeester en Schepenen nadat voldaan 

is aan een aantal vestigingsvoorwaarden; 

 
35 Onder deze definitie vallen bijvoorbeeld de “belwinkels” en de “internetcafés” 
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- Uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een inrichting zoals in deze 

titel bedoeld en verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal 

uitbatingsvoorwaarden.  

- Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek in de publiek toegankelijke inrichtingen 
voorafgaand aan het afleveren van een brandveiligheidsattest door de brandweer. 

- Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de stedenbouwkundige 
of omgevingsvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund geachte 
toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis van stedenbouwkundige vergunningen) 
waarbij de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft 
echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke 
stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen. 

- Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de milieu – of 
omgevingsvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit 
onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om 
mogelijke milieuovertredingen te rechtvaardigen.  

- Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de 
vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) 
en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.  

- Moraliteitsonderzoek: dit onderzoek zal gebeuren door de lokale politie en bestaat uit: 

• een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals 
bepaald in het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen 
inzake de slijterijen van gegiste dranken en in de wet van 28 december 1983 betreffende de 
vergunning voor het verstrekken van sterke drank.  

• een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten36 Dit omvat ook een 
onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige 
aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek 
toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden 
hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het 
gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, 
antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende 
middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang 
komt.  

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het 
publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook 
op de aangestelde(n) van de exploitant. 

- Financieel onderzoek37 bestaat uit:  

• een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard 
ook;  

• een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige 
aanwijzingen zijn van fraude, met akkoord van het parket van de procureur des Konings;  

 
36 Bij arrest nr. 193.442 van 19/05/2009 heeft de Raad van State geoordeeld: “Er bestaat geen bezwaar tegen dat het bestuur bij de 
beoordeling van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan opleveren, rekening houdt met feiten die niet 
tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het strafrechtelijk vermoeden van onschuld staat daar niet aan in de weg. Dit belet 
evenwel niet dat het bestuur zijn beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste 
zorgvuldigheid werden vastgesteld.” M.a.w. in een moraliteitsonderzoek is er geen bezwaar om rekening te houden met feiten waarvoor 
een proces-verbaal werd opgesteld, maar die nog niet geleid hebben tot een strafrechtelijke veroordeling. Dit werd nogmaals bevestigd in 
het arrest nummer 203.093 van 20/04/2010 van de Raad van State. Om deze informatie te bekomen zal een nadrukkelijke toestemming van 
het parket van de procureur des Konings worden gevraagd cfr de bepalingen van de COL5/2013. 
37 Het doel van het verder financieel onderzoek is om de herkomst van de financiering te achterhalen. We willen hiermee voorkomen dat 
gelden van criminele oorsprong gebruikt worden om te investeren in de legale economie. De betrokkene zal dus de legale herkomst van zijn 
financiële middelen moeten kunnen aantonen. 
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• een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de 
inrichting, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt.  

Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een 
rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant 
en/of de vertegenwoordigers. Voor het financieel onderzoek wordt het advies ingewonnen van de 
financiële dienst van de gemeente, de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket 
en FOD Financiën38 . 

Hoofdstuk 2. Horeca 

Art 297. Onverminderd de wettelijke bepalingen39 vraagt de organisator van een occasionele horeca-

inrichting voor het schenken van sterke dranken een vergunning aan bij het college van burgemeester 

en schepenen. Deze aanvraag zit vervat in de aanmelding via het digitaal evenementenloket op de 

gemeentelijke website. Voor de toekenning van deze vergunning gelden de bepalingen van de Wet 

van 28 december 1983.  

De organisator van een occasionele horeca-inrichting dient geen vergunning aan te vragen voor het 

schenken van gegiste dranken40. 

Art 298. §1 De opening en uitbating van een vaste horeca-inrichting is onderworpen aan een 

voorafgaandelijke en schriftelijke uitbatingsvergunning vanwege de burgemeester. Onverminderd de 

naleving van andere federale, regionale of lokale bepalingen van toepassing op de publiek 

toegankelijke inrichtingen zijn occasionele horeca-inrichtingen van dergelijke vergunningsplicht 

vrijgesteld.  

§2 Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de exploitant een digitale aanvraag in bij de 

burgemeester aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de 

bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.  

Art 299. De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat 

volgende componenten bevat (indien deze zijn vereist door de van toepassing zijnde wetgeving): 

a. een onderzoek naar de naleving van de (levensmiddelen)hygiëne-eisen zoals bepaald in het 

Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de 

slijterijen van gegiste dranken en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning 

voor het verstrekken van sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten; 

b. een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de 

wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 

verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;  

c. Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de 

brandveiligheidsvoorschriften waarnaar verwezen in art 131 van onderhavig reglement. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;  

d. een omgevingsonderzoek naar de naleving van de geldende stedenbouwkundige - en 

milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde vergunningen, zowel op 

 
38 De administratie der directe belastingen kan deze inlichtingen verstrekken op grond van de artikelen 337 en 329 W.I.B. 
39 De wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II (B.S. 28.12.2005) en artikel 9 wet 28 december 1983 
betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, B.S. 30 december 1983 
40 Gegiste en sterke dranken worden gedefinieerd in de wet van 7 januari 1998 betreffende de accijnsrechten op alcohol en op 

alcoholhoudende drank. 

 



Algemeen zonaal politiereglement KASTZE 

 

53 
 

gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

afdeling omgeving;  

e. een onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de 

horeca-inrichting en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie;  

f. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of 

enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is;  

g. een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde facturen en aanslagbiljetten, van welke 

aard ook, die betrekking hebben op de inrichting en de exploitant. Indien de exploitant een 

rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant 

en/of de vertegenwoordigers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie;  

h. een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie41 en bestaat uit: 

- Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de zedelijkheid voor het 

exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 3 april 

1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken 

en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van 

sterke drank  

- Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de mensenhandel, zoals 

bedoeld in hoofdstuk III ter van Titel VIII van boek II van het Strafwetboek;  

- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren – vaststellingen en/of 

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

inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving 

en/of wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere 

overheidsdiensten;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude of heling;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het 

publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking 

hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van 

gifstoffen slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of 

stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 

psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;  

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 

verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 

naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 

beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, 

leurderkaart, arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van 

Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die op 

enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale 

zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, vennootschapsrechtelijke 

verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met betrekking tot de 

beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren, 

voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. 

 
41 Mits toestemming van de procureur des Konings voor wat betreft de vaststellingen en veroordelingen buiten het kader van het KB 03-04-
1953 en de Wet van 28-12-1983. 
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- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor andere inbreuken die 

relevant zijn voor de uitbating van een horecazaak in het licht van de openbare orde. 

Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 

toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en 

op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen 

meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de 

woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.  

Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de 

exploitatie van de inrichting, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de 

hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van 

hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats. De burgemeester kan steeds alle 

nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en beslist discretionair of het resultaat van het 

moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de vergunning al dan niet te weigeren en/of in te 

trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare orde voor ogen zal houden. 

Art 300. In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en 

gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en inlichtingen 

overhandigd moeten worden. 

Art 301. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als:  

- niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing 

op de inrichting;  

- controle door de aangewezen ambtenaar of de politie wordt verhinderd;  

- de aanvraag onjuiste gegevens bevat;  

- de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

Art 302. §1 De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de ondertekening van de uitbatingsvergunning 

door de burgemeester.  

§2 Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 299 dienen nageleefd 

te worden zolang de uitbating duurt.  

§3 De burgemeester kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of bepaalde 

voorwaarden te koppelen aan de uitbatingsvergunning, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, 

zoals de aard of de ligging van de horecazaak. Bijzondere voorwaarden kunnen onder meer zijn: de 

verplichte installatie van één of meerdere bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, etc. 

Art 303. §1 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde 

vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere exploitant of naar 

een andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de 

uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te worden aangevraagd.  

§2 In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien:  

- een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de 

vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in omgekeerde 

volgorde op dezelfde locatie.  

- de exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan van 

de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het strafregister 

ingediend worden.  
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- enkel de naam van horecazaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde dienst 

te melden. Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een 

volledig nieuwe aanvraag moet worden ingediend.  

§3 De exploitant is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn horeca inrichting definitief 

sluit. De exploitant is tevens verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken 

ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, met 

inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester.  

Art 304. De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  

- op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken;  

- in geval van faillissement;  

- in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

- in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van 

zijn organen;  

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;  

- in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die blijkt 

uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen;  

Art 305. De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de zaak en zichtbaar worden 

aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte. De vergunning dient 

steeds op eerste verzoek van de politie of de controlerend ambtenaar ter inzage worden voorgelegd. 

Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 7 van deze verordening, kan de 

politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk en ter 

plaatse sluiten. 

Art 306. Overeenkomstig het Koninklijk besluit van 15 maart 2010 (B.S. 02/04/2010) tot regeling van 

bepaalde methodes van bewaking en de rondzendbrief SPV05 betreffende bewaking in het 

uitgangsleven (B.S. 01/03/2011), kan de korpschef van de lokale politie opleggen dat de incidenten die 

zich voordoen in het uitgaansleven, volgens bepaalde instructies, moeten gemeld worden aan de 

politie. De exploitant en desgevallend de postchef van de bewakingsagenten zijn er verantwoordelijk 

voor dat de incidentmeldingen volgens de instructies van de korpschef worden uitgevoerd. 

Art 307. De exploitant van een horecazaak of zijn aangestelde is verplicht om degelijke en goed 

bereikbare vuilnisbakken in of bij zijn inrichting te plaatsen. Hij moet instaan voor het rein houden van 

deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan, alsook voor het reinigen van het terrein rond zijn 

inrichting, zijnde het privéterrein waarop de horecazaak is gevestigd alsook op de voorliggende 

openbare weg. 

Art 308. Dit hoofdstuk is van toepassing op de aanvragen ingediend na de eerste van de maand 
volgend op de datum van afkondiging van dit reglement. Eerder bestaande horecazaken vallen niet 
onder de toepassing van dit reglement tot de vergunning vervalt. 

Hoofdstuk 3. Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie 

Art 309. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op 

het grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van 

hoofdstuk 1 van deze titel worden beschouwd als een nachtwinkel of privaat bureau voor 

telecommunicatie. 
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Art 310. In afwijking van artikel 6,d) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren 

in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot private bureaus voor 

telecommunicatie verboden:  

- vóór 07 uur en na 22 uur  

De burgemeester heeft de mogelijkheid om andere openingsuren vast te stellen. Bij het overtreden 

van deze openingsuren gelden de strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 19 tot en met 22 van de 

wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.  

Art 311. §1 De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is 

onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het College van 

Burgemeester en Schepenen. Deze voorafgaande vestigingsvergunning is niet vereist:  

a. bij wijziging van zaakvoerder van een bestaande nachtwinkel of privaat bureau voor 

telecommunicatie voor een uitbating op eenzelfde locatie.  

b. bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van 

vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op dezelfde locatie. 

§2 Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een aanvraag in bij het College 

van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het daarvoor voorziene aanvraagformulier op de 

gemeentelijke website. De vestigingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een 

welbepaalde vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen naar een andere 

vestigingseenheid.  

Art 312. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een 

nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van:  

1. de ruimtelijke ligging:  

 

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend als de 

vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

• als binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere 

nachtwinkel is gevestigd;  

• in of naast een meergezinswoning; 

• in rijwoningen of woningen in een halfopen bebouwing; 

• in of naast gebouwen met een voortuin. 

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een privaat bureau voor telecommunicatie 

verleend als de vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

• als binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een ander 

privaat bureau voor telecommunicatie is gevestigd;  

• in of naast een meergezinswoning; 

• in rijwoningen of woningen in een halfopen bebouwing; 

• in of naast gebouwen met een voortuin. 

Onverminderd de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het aantal 

vestigingen van nachtwinkels en/of privaat bureaus voor telecommunicatie de sociale en 

ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag overschrijden. Hiervoor baseert het College 

van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de dienst integrale veiligheid m.b.t de 

sociale draagkracht van het gebied.  
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2. De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust  

 

Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de 

politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid 

en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te 

voorkomen. 

Art 313. De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:  

- in geval dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden 

feitelijk is onderbroken;  

- in geval van faillissement;  

- in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

- in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van 

zijn organen;  

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;  

- in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die blijkt 

uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen  

- in geval binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag werd 

gedaan voor het bekomen van een uitbatingsvergunning;  

- in geval de uitbatingsvergunning voor het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd 

aangevraagd wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de inrichting wordt 

gesloten. 

Art 314. Voor elke uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie moet de 

uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester, aan de hand van het 

daartoe voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de 

gemeentelijke website. 

Art 315. Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na de 

inwerkingtreding van dit hoofdstuk, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen 

voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning. 

Art 316. Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het ogenblik 

van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 6 

maanden na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag 

geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd. 

Art 317. Het is verboden om:  

- goederen te laden en/of te lossen aan nachtwinkels tussen 22.00 uur en 07.00 uur;  

- alcoholhoudende dranken te verbruiken in een nachtwinkel. 

Art 318. De exploitant of zijn aangestelde is verplicht om degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken 

in of bij zijn inrichting te plaatsen. Hij moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het 

ledigen en bergen ervan, alsook voor het reinigen van het terrein rond zijn inrichting, zijnde het 

privéterrein waarop de nachtwinkel is gevestigd alsook op de voorliggende openbare weg. 

Art 319. De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend 

na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:  
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a. Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als 

ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is; 

b. Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de 

brandveiligheidsvoorschriften waarnaar verwezen in art 131 van onderhavig reglement. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;  

c. Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van 

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;  

d. Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde facturen en 

aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de 

uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie. Het financieel onderzoek wordt 

uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel 

onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de vertegenwoordigers;  

e. Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende stedenbouwkundige 

- en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde vergunningen, zowel op 

gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst 

omgeving;  

f. Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

lokale politie waar nodig in samenwerking met lokale en bovenlokale instanties; 

g. Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek naar 

de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestigingseenheid en 

naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door de lokale politie; 

h. Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:  

- Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de zedelijkheid voor het 

exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 3 april 

1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken 

en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van 

sterke drank  

- Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de mensenhandel, zoals 

bedoeld in hoofdstuk III ter van Titel VIII van boek II van het Strafwetboek;  

- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

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

inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving 

en/of wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere 

overheidsdiensten;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het 

publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking 

hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen 

slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die 

gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope 

stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;  

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 

verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 

naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 
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beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, 

arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, 

sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze 

deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), 

boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, vennootschapsrechtelijke verplichtingen, 

vergunningen, erkenningen en toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening, de 

regelgeving met betrekking tot de openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. 

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor andere inbreuken die 

relevant zijn voor de uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor 

telecommunicatie in het licht van de openbare orde. 

Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 

toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en 

op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen 

meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de 

woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.  

Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de 

exploitatie van de inrichting, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de 

hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van 

hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.  

De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en beslist 

discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de vergunning 

al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare orde voor 

ogen zal houden. 

Art 320. In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en 

gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en inlichtingen 

overhandigd moeten worden.  

Art 321. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als:  

- niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing 

op de inrichting;  

- controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd;  

- de aanvraag onjuiste gegevens bevat;  

- de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

Art 322. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan de 

duurtijd van de vergunning beperken. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar bedragen. 

Art 323. De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  

- op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken;  

- in geval van faillissement;  

- in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

- in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van 

zijn organen;  

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;  
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- in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die blijkt 

uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Art 324. De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te 

nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de verplichte installatie van één of meerdere 

bewakingscamera’s etc. 

Art 325. §1 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 

burgemeester.  

§2 Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 319 dienen nageleefd 

te worden zolang de uitbating duurt.  

Art 326. §1 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 

vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden 

overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van 

locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te worden 

aangevraagd.  

§2 In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien:  

- een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de 

vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in omgekeerde 

volgorde op dezelfde locatie.  

- de uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan van de 

rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het strafregister 

ingediend worden.  

- enkel de naam van zaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde dienst te 

melden. Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een 

volledig nieuwe aanvraag moet worden ingediend.  

Art 327. De exploitant is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn inrichting definitief 

sluit. De exploitant is tevens verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken 

ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, met 

inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester. 

Art 328. De uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning moeten steeds aanwezig zijn in de zaak 

en zichtbaar worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar zijn vanop de openbare ruimte. 

De uitbatingsvergunning en vestigingsvergunning moeten steeds op eerste vordering van de politie of 

een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.  

Art 329. De exploitant van een privaat bureau voor telecommunicatie of van een nachtwinkel moet 

tijdens het openhouden van zijn inrichting minstens één bewakingscamera binnen zijn inrichting in 

werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere bezoeker. Ook een 

automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht. De voorschriften vermeld in de wet van 21 maart van 

2007 (B.S. 31/05/2007) tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s alsmede 

de uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van toepassing. 

Art 330. Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de 

openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van de 

nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie die worden uitgebaat in overtreding op 

onderhavig hoofdstuk.  
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Art 331. Wanneer een overtreding wordt begaan tegen de bepalingen van dit hoofdstuk kan de 

vergunning geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen en kan 

de inrichting tijdelijk of definitief administratief gesloten worden, onverminderd de mogelijkheid van 

het opleggen van een administratieve geldboete.  

Hoofdstuk 4. Wedkantoren 

Art 332. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande 

vestigingsvestigingseenheden die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van hoofdstuk 1 

van deze titel, beschouwd worden als een wedkantoor.  

Art 333. Deze afdeling is niet van toepassing op een mobiel wedkantoor, dit is een tijdelijke inrichting, 

duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de 

plaats van een evenement, een gebeurtenis, een sportwedstrijd of een sportcompetitie. Een mobiel 

wedkantoor mag geen andere weddenschappen afsluiten dan deze die betrekking hebben op dat 

evenement, die wedstrijd of die competitie.  

Art 334. De vestiging van een wedkantoor is onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning 

verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. Deze voorafgaande vestigingsvergunning 

is niet vereist:  

a. bij wijziging van zaakvoerder van een bestaand wedkantoor voor een uitbating op eenzelfde 

locatie.  

b. bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van 

vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op dezelfde locatie.  

c. voor exploitanten van wedkantoren die voor de inwerkingtreding van deze bepaling reeds 

beschikken over een geldige uitbatingsvergunning en de exploitanten van wedkantoren die voor 

de inwerkingtreding van deze bepaling een aanvraag voor een uitbatingsvergunning hebben 

ingediend.  

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in op de 

gemeentelijke website.  

De vestigingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde 

vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.  

Art 335. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een 

wedkantoor weigeren op grond van:  

1. de ruimtelijke ligging:  

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een wedkantoor verleend als de 

vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

- indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een 

onderwijsinstelling of een plaats die vooral door jongeren wordt bezocht, gevestigd is  

- indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een ziekenhuis 

gevestigd is waar inzonderheid personen worden behandeld wegens spelgerelateerde 

problemen;  

- indien binnen een straal van 1000 meter wandelafstand een ander door de 

kansspelcommissie vergund wedkantoor aanwezig is.  

Onverminderd de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het aantal 

vestigingen van wedkantoren de sociale en ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag 
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overschrijden. Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een 

advies van de intergemeentelijke dienst integrale veiligheid m.b.t de sociale draagkracht van 

het gebied.  

2. De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: 

Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de 

politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid 

en rust door het wedkantoor en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te 

voorkomen.  

Art 336. De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:  

- in geval dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk 

is onderbroken;  

- in geval van faillissement;  

- in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

- in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van zijn 

organen;  

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;  

- in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die blijkt uit 

de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen  

- in geval binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag werd 

gedaan voor het bekomen van een uitbatingsvergunning;  

- in geval de uitbatingsvergunning voor het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd 

aangevraagd wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de inrichting wordt 

gesloten  

Art 337. De opening en uitbating van een wedkantoor is onderworpen aan een voorafgaandelijke en 

schriftelijke uitbatingsvergunning vanwege de burgemeester.  

Art 338. Voor elke uitbating van een wedkantoor moet de uitbater schriftelijk een 

uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van het daarvoor voorziene 

aanvraagformulier op de gemeentelijke website.  

Art 339. Voor de wedkantoren die moeten beschikken over een voorafgaande vestigingsvergunning, 

moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de 

indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.  

Art 340. Voor de bestaande wedkantoren, die voor de inwerkingtreding van dit reglement reeds 

beschikten over een vergunning van de kansspelcommissie, moet de uitbater uiterlijk binnen een 

periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een uitbatingsvergunning 

aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt 

verleend of geweigerd. Alle andere wedkantoren worden bij de inwerkingtreding van dit reglement als 

nieuw te openen beschouwd.  

Alle nieuwe wedkantoren zijn verplicht om in het bezit te zijn van een vestigingsvergunning en 

uitbatingsvergunning bij aanvang van de uitbating.  

Art 341. De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een 

administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:  
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a. Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de 

brandveiligheidsvoorschriften waarnaar verwezen in art 131 van onderhavig reglement. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;  

b. Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van 

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;  

c. Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde facturen en 

aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de 

uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie. Het financieel onderzoek wordt 

uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel 

onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de vertegenwoordigers;  

d. Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende stedenbouwkundige- 

en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde vergunningen, zowel op gemeentelijk 

als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling omgeving;  

e. Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek naar 

de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestigingseenheid en 

naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door de lokale politie; 

f. Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:  

- Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, 

of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de zedelijkheid voor het exploiteren van 

een drankgelegenheid zoals bepaald in de samengeordende wetsbepalingen inzake slijterijen 

van gegiste dranken en door de wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van 

sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten  

- Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, 

of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de mensenhandel, zoals bedoeld in 

hoofdstuk III ter van Titel VIII van boek II van het Strafwetboek;  

- Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, 

of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, 

de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ten aanzien 

van een persoon jonger dan 18 jaar;  

- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

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

inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of 

wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het 

publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking 

hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen 

slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt 

worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, 

waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;  

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 

verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 

naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden 

(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart), administratieve 

verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke 

verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. 
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aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 

vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met 

betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren, 

voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a.  

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor andere inbreuken die relevant 

zijn voor de uitbating van een wedkantoor in het licht van de openbare orde. 

 

Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 

toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en 

op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen 

meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de 

woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald. Voor 

andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de exploitatie 

van de inrichting, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de hierboven 

vermelde weigeringsgronden.  

Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van 

een officiële woonplaats. De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie 

en/of parket en beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig 

genoeg is om de vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar 

voor de openbare orde voor ogen zal houden;  

Art 342. In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en 

gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en inlichtingen 

overhandigd moeten worden.  

Art 343. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als:  

- niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing 

op de inrichting;  

- controle door de ambtenaar van de stad en/of de politie wordt verhinderd;  

- de aanvraag onjuiste gegevens bevat;  

- de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt.  

Art 344. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan 

beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of bijzondere voorwaarden op te 

nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.  

Art 345. §1 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 

burgemeester.  

§2 Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 341 dienen nageleefd 

te worden zolang de uitbating duurt.  

Art 346. §1 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 

vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere 

vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er 

een nieuwe uitbatingsvergunning te worden aangevraagd.  

§2 In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien:  
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- een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de 

vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in omgekeerde 

volgorde op dezelfde locatie.  

- indien de uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan 

van de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het 

strafregister ingediend worden.  

- enkel de naam van zaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde dienst te 

melden. Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een 

volledig nieuwe aanvraag moet worden ingediend.  

Art 347. De uitbater is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn inrichting definitief sluit. 

De uitbater is tevens verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten 

opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, met inbegrip 

van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester.  

Art 348. De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  

- op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken;  

- in geval van faillissement;  

- in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

- in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van 

zijn organen;  

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;  

- in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de Kruispuntbank 

van Ondernemingen  

Art 349. §1 De uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning moeten steeds aanwezig zijn in de 

zaak en zichtbaar worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare 

ruimte. De uitbatingsvergunning en vestigingsvergunning moet steeds op eerste vordering van de 

politie of een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.  

Hoofdstuk 5. Clubhuizen motorclubs  

Art 350.  Voor de toepassing voor deze afdeling wordt verstaan onder:  

- Motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen met een 

gemeenschappelijke belangstelling, gekenmerkt door een gemeenschappelijke ideologie of 

groepscultuur, die naar de buitenwereld wordt veruitwendigd door het gebruik van 

gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, clubemblemen, colors, tatoeages, 

materialen, voertuigen, kledij en foto’s, ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een 

motor.  

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

- Organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, 

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

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

Art 351.  Dit hoofdstuk is van toepassing op alle nieuw te openen clubhuizen die, rekening houdend 

met de begripsomschrijvingen in art 350, beschouwd worden als een clubhuis voor motorclubs.  
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Onverminderd de naleving van andere federale, regionale of lokale bepalingen is deze afdeling niet 

van toepassing op: 

- erkende jeugdverenigingen: verenigingen erkend volgens het Decreet van 20 januari 2012 

houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, of volgens een besluit van de 

gemeentelijke overheid  

- erkende beroepsverenigingen: verenigingen erkend volgens de wet van 31 maart 1898 op de 

beroepsverengingen of volgens een besluit van de gemeentelijke overheid. 

Art 352.  De opening en uitbating van een clubhuis voor motorclubs is onderworpen aan een 

voorafgaandelijke en schriftelijke uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester. Het is 

verboden deel te nemen aan bijeenkomsten van clubhuizen van motorclubs die niet voldoen aan de 

bepalingen van deze afdeling of deze te faciliteren. 

Art 353.  Voor elke uitbating van een clubhuis van een motorclub zoals bedoeld in artikel 350 van dit 

reglement moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door 

middel van het daarvoor voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op 

de gemeentelijke website.   

Art 354.  De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een 

administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:  

a. Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de 

brandveiligheidsvoorschriften waarnaar verwezen in art 131 van onderhavig reglement. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;  

b. Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van 

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;  

c. Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde facturen en 

aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de 

uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie. Het financieel onderzoek wordt 

uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel 

onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de vertegenwoordigers;  

d. Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende stedenbouwkundige 

en milieu -voorwaarden en het beschikken over de benodigde vergunningen, zowel op 

gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling 

omgeving;  

e. Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

lokale politie waar nodig in samenwerking met lokale en bovenlokale instanties; 

f. Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek naar 

de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestigingseenheid en 

naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door de lokale politie; 

g. Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:  

- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

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

inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of 

wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten 

en/of tegen de wapenwetgeving en/of tegen de wet private militie en/of de 

vreemdelingenwet  
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- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

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

feiten van opzettelijk doden, opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, 

onmenselijke behandeling en onterende behandeling, zoals bedoeld in hoofdstuk 1, titel VIII 

van boek II van het strafwetboek;  

- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

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

feiten van criminele organisatie zoals bedoeld in hoofdstuk I, titel VI van boek II van het 

strafwetboek;  

- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

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

feiten van bedreiging, zoals bedoeld in hoofdstuk II, titel VI van boek II van het strafwetboek;  

- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

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

feiten van diefstal en afpersing, zoals bedoeld in hoofdstuk I, titel IX van boek II van het 

strafwetboek;  

- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

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

feiten van heling en witwassen, zoals bedoeld in afdeling IV van hoofdstuk II, titel IX van boek 

II van het strafwetboek; 

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het 

publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking 

hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen 

slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt 

worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, 

waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt  

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 

verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 

naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden 

(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart), administratieve 

verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke 

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

aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 

vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met 

betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren, 

voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. 

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor andere inbreuken die relevant 

zijn voor de uitbating van een clubhuis in het licht van de openbare orde. 

 

Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 

toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organisator, op de organen en/of vertegenwoordigers 

van de exploitant of van de organisator en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de 

exploitatie of organisatie.  

Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het 

land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd 

vertaald.  
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Voor andere deelnemers aan de bijeenkomst van een motorclub of andere personen die in welke 

hoedanigheid ook deelnemen aan de exploitatie van een clubhuis dient de exploitant of de organisator 

te verklaren dat niemand van hen valt onder de hierboven vermelde weigeringsgronden.  

Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van 

een officiële woonplaats.  

 

De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en beslist 

discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de vergunning 

al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare orde voor 

ogen zal houden. 

Art 355.  In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en 

gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en inlichtingen 

overhandigd moeten worden.  

Art 356.  De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als:  

- niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing 

op de inrichting;  

- controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd;  

- de aanvraag onjuiste gegevens bevat;  

- de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

Art 357.  De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan 

beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of bijzondere voorwaarden op te 

nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.  

Art 358.  §1 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 

burgemeester.  

§2 Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 354 dienen nageleefd 

te worden zolang de uitbating duurt.  

Art 359.  §1 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant of organisator voor een 

welbepaalde vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere exploitant of 

organisator of naar een andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met 

betrekking tot de exploitant of organisator dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te worden 

aangevraagd.  

§2 In afwijking op §1 van dit artikel is geen nieuwe aanvraag vereist indien:  

- een uitbater of organisator reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating 

wijzigt onder de vorm van een natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van een 

vennootschap of in omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.  

- de uitbater of organisator reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het 

bestuursorgaan van de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw 

uittreksel uit het strafregister ingediend worden.  

Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig nieuwe 

aanvraag moet worden ingediend.  
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Art 360.  De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten 

opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk 

schriftelijk te melden aan de burgemeester. 

Art 361.  De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  

- op het moment dat de exploitatie van het clubhuis voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken;  

- in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

- in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, de organisator, een 

rechtspersoon of één van zijn organen;  

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon.  

Art 362.  §1 Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel van binnen als van buiten 

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

hulpverleningsdiensten. Iedere aanwezige in het clubhuis dient te allen tijde toegang te verlenen aan 

controle- en hulpverleningsdiensten. 

§2 Het is verboden om ramen van een clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op enige 

wijze ondoorzichtig te maken.  

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

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

geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig. Op eerste 

verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij gebreke hieraan de exploitant, 

de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de motorclub gedurende de 

laatste zes maanden te overhandigen. 

Art 363.  De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de inrichting. De uitbatingsvergunning 

moet steeds op eerste vordering van de politie of een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage 

worden voorgelegd.  

Hoofdstuk 6. Inrichtingen waar producten op basis van cannabis verkocht worden 

Art 364. De vestiging van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht is 

onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het College van 

Burgemeester en Schepenen. Deze voorafgaande vestigingsvergunning is niet vereist:  

a. bij wijziging van zaakvoerder van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden 

verkocht die reeds over een vestigingsvergunning beschikt voor een uitbating op eenzelfde 

locatie.  

b. bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm 

van vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op dezelfde 

locatie.  

c. apothekers waar producten op basis van cannabis voor medicinaal gebruik worden verkocht 

conform de toepasselijke hogere wetgeving.  

Art 365. Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag 

in bij het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het aanvraagformulier op de 

gemeentelijke website.  
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Art 366. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een 

inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht, weigeren op grond van de 

ruimtelijke ligging.  

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een inrichting waar producten op basis van cannabis 

worden verkocht verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

- indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere 

inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht gevestigd is. 

- indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een 

onderwijsinstelling of een plaats die vooral door jongeren wordt bezocht, gevestigd is. 

Onverminderd de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het aantal 

vestigingen van inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden verkocht de sociale en 

ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag overschrijden. Hiervoor baseert het College van 

Burgemeester en Schepenen zich op intergemeentelijke dienst integrale veiligheid m.b.t de sociale 

draagkracht van het gebied. 

Art 367. De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de 

inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.  

Art 368. De uitbating van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht is 

onderworpen aan een voorafgaande uitbatingsvergunning verleend door de burgemeester. Een 

nieuwe aanvraag is niet vereist indien een uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en 

zijn uitbating wijzigt onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van 

vennootschap of in omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.  

Art 369. Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag 

in bij de burgemeester aan de hand van het aanvraagformulier op de gemeentelijke website. De 

uitbater moet in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de 

indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.  

Art 370. De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een 

administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:  

a. Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de 

brandveiligheidsvoorschriften waarnaar verwezen in art 131 van onderhavig reglement. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;  

b. Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van 

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;  

c. Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende stedenbouwkundige 

en milieu -voorwaarden en het beschikken over de benodigde vergunningen, zowel op 

gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling 

omgeving;  

d. Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

lokale politie waar nodig in samenwerking met lokale en bovenlokale instanties; 

e. Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek naar 

de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestigingseenheid en 

naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door de lokale politie; 
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f. Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde niet betwiste 

vorderingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de inrichting en de exploitant.  

g. Een moraliteitsonderzoek dat de volgende componenten bevat:  

- Een onderzoek naar recente vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

voor inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de 

drugswetgeving en/of wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of 

andere overheidsdiensten;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het 

publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking 

hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen 

slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die 

gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope 

stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;  

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 

verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 

naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 

beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, 

arbeidskaart) administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, 

sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze 

deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), 

boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, vennootschapsrechtelijke verplichtingen, 

vergunningen, erkenningen en toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening, de 

regelgeving met betrekking tot de openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a.;  

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor andere inbreuken die 

relevant zijn voor de uitbating van een publiek toegankelijke inrichting in het licht van de 

openbare orde. 

 

Dit onderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek 

toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de 

exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze 

personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van 

het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk 

beëdigd vertaald. Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen 

deelnemen aan de exploitatie van de inrichting, dient de exploitant te verklaren dat niemand 

van hen valt onder de weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te 

leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.  

Het onderzoek wordt verricht door de politie of de daartoe bevoegde diensten. De 

burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie of het parket en 

beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om 

de uitbatingsvergunning al dan niet te weigeren waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare 

orde voor ogen zal houden.  

Art 371. §1 De uitbatingsvergunning kan enkel worden afgeleverd indien de uitbating voldoet aan alle 

gemeentelijke, Vlaamse, federale en internationale regelgeving met betrekking tot de verkoop van 

producten op basis van cannabis.  
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§2 De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen 

afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.  

Art 372. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan 

beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of bijzondere voorwaarden op te 

nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting. 

Art 373. De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de 

inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.  

Art 374. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 

burgemeester.  

Art 375. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 

vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen 

naar een andere vestigingseenheid.  

Art 376. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten 

opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.  

Art 377. De uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning moeten steeds aanwezig zijn in de zaak 

en zichtbaar worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar zijn vanop de openbare ruimte. 

De uitbatingsvergunning en vestigingsvergunning moeten steeds op eerste vordering van de politie of 

een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd. 

Hoofdstuk 7. Andere vergunningsplichtige inrichtingen 

Art 378. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  

- Massage: het toedienen van lichaamsmanipulatie door een ander persoon, hoofdzakelijk door 

aanraking, andere dan bedoeld in art 399 van dit reglement;  

- Massagesalon: iedere voor het publiek toegankelijke inrichting waar massages worden 

aangeboden en die hiervoor uitgerust, kenbaar en/of zichtbaar gemaakt is;  

- Masseurs/masseuses: personen die al dan niet tijdelijk en ongeacht hun arbeidsstatuut 

massages uitvoeren in een massagesalon; 

- Handcarwash: iedere voor het publiek toegankelijke inrichting, waar in hoofdactiviteit 

motorvoertuigen van derden manueel worden schoongemaakt en/of worden behandeld met 

beschermingsmiddelen zoals waxen e.d., zonder vaste inrichting met industriële 

wastechnieken; 

- Handel in tweedehandsvoertuigen: inrichting waar in hoofdzaak gebruikte voertuigen worden 

verhandeld. 

- Shishabars publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijpen te roken, 

ook al is dit slechts af en toe. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via 

een vloeistofreservoir. 

Art 379. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op 

het grondgebied van de gemeente die voldoen aan de begripsbeschrijving in art 378. 

Art 380. De vestiging van de inrichtingen zoals beschreven in art 378, uitgezonderd de inrichtingen 

voor verkoop van tweedehandsvoertuigen, is onderworpen aan een voorafgaande 

vestigingsvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. Deze voorafgaande 

vestigingsvergunning is niet vereist:  
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a. bij wijziging van zaakvoerder van een bestaande inrichting voor een uitbating op eenzelfde locatie.  

b. bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van 

vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op dezelfde locatie. 

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een digitale aanvraag in aan de 

hand van het daarvoor voorziene formulier op de gemeentelijke website. De vestigingsvergunning 

wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde vestigingseenheid. De vergunning kan niet 

worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.  

Art 381. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging weigeren 

op grond van:  

1. de ruimtelijke ligging:  

 

Er wordt geen vergunning verleend voor een hand-carwash of sishabar, indien de 

vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

• indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere 

soortgelijke inrichting is gevestigd. 

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een massagesalon verleend indien de 

vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

• indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een ander 

massagesalon is gevestigd;  

• in of naast een meergezinswoning; 

• in rijwoningen of woningen in een halfopen bebouwing. 

Onverminderd de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het aantal 

vestigingen van hand-carwashes, sishabars of massagesalons de sociale en ruimtelijke 

draagkracht van het gebied niet mag overschrijden. Hiervoor baseert het College van 

Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de intergemeentelijke dienst integrale 

veiligheid m.b.t de sociale draagkracht van het gebied.  

2. De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust  

 

Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de 

politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid 

en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te 

voorkomen. 

Art 382. De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:  

- in geval dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk 

is onderbroken;  

- in geval van faillissement;  

- in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

- in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van zijn 

organen;  

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;  

- in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die blijkt uit 

de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen  
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- in geval binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag werd 

gedaan voor het bekomen van een uitbatingsvergunning;  

- in geval de uitbatingsvergunning voor het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd 

aangevraagd wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de inrichting wordt 

gesloten. 

Art 383. Voor elke uitbating van een inrichting die voldoet aan de begripsbeschrijving in art 378, 

inclusief de verkoopsinrichtingen van tweedehandsvoertuigen, moet de uitbater een 

uitbatingsvergunning aanvragen, aan de hand van het daartoe voorziene formulier op de 

gemeentelijke website. 

Art 384. Voor de shishabars, massagesalons en handcarwashes worden opgericht na de 

inwerkingtreding van dit hoofdstuk, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen 

voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning. 

Art 385. Voor elke uitbating van een inrichting die voldoet aan de begripsbeschrijving in art 378, 

inclusief de verkoopsinrichtingen van tweedehandsvoertuigen, die bestaan op het ogenblik van de 

inwerkingtreding van dit hoofdstuk, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na 

de inwerkingtreding van dit hoofdstuk een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als 

tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.  

Art 386. Het is verboden om:  

- goederen te laden en/of te lossen tussen 22.00 uur en 07.00 uur;  

- alcoholhoudende dranken te serveren als niet-horecazaak. 

Art 387. De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend 

na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:  

a. Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als 

ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is; 

b. Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de 

brandveiligheidsvoorschriften waarnaar verwezen in art 131 van onderhavig reglement. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;  

c. Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van 

de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;  

d. Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde facturen en 

aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de 

uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie. Het financieel onderzoek wordt 

uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel 

onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de vertegenwoordigers;  

e. Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende stedenbouwkundige 

- en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde vergunningen, zowel op 

gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst 

omgeving;  

f. Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 

de lokale politie waar nodig in samenwerking met lokale en bovenlokale instanties; 

g. Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek naar 

de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestigingseenheid en 
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naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door de lokale politie; 

h. Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:  

- Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 

opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de mensenhandel, zoals 

bedoeld in hoofdstuk III ter van Titel VIII van boek II van het Strafwetboek;  

- Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of 

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

inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving 

en/of wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere 

overheidsdiensten;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;  

- Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor 

het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die 

betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik 

van gifstoffen slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of 

stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 

psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;  

- Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 

verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 

naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 

beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, 

leurderkaart, arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van 

Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die op 

enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale 

zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, vennootschapsrechtelijke 

verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met betrekking tot de 

beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren, 

voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. 

Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek 

toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en 

op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen 

meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de 

woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.  

Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de 

exploitatie van de inrichting, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de 

hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van 

hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.  

De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en beslist 

discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de vergunning 

al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare orde voor 

ogen zal houden. 

Art 388. In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en 

gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en inlichtingen 

overhandigd moeten worden.  
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Art 389. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als:  

- niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing 

op de inrichting;  

- controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd;  

- de aanvraag onjuiste gegevens bevat;  

- de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

Art 390. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan 

beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of bijzondere voorwaarden op te 

nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting. 

Art 391. De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  

- op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 

maanden feitelijk is onderbroken;  

- in geval van faillissement;  

- in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;  

- in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van 

zijn organen;  

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;  

- in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die blijkt 

uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Art 392. De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te 

nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de verplichte installatie van één of meerdere 

bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, etc. 

Art 393. §1 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 

burgemeester.  

§2 Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 387 dienen nageleefd 

te worden zolang de uitbating duurt.  

Art 394. §1 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 

vestigingseenheid van handel in tweedehandsvoertuigen, massagesalon, shishabar of handcarwash en 

kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid. Bij 

iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een nieuwe 

uitbatingsvergunning te worden aangevraagd.  

§2 In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien:  

- een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de 

vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in omgekeerde 

volgorde op dezelfde locatie.  

- de uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan van de 

rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het strafregister 

ingediend worden.  

- enkel de naam van zaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde dienst te 

melden. Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een 

volledig nieuwe aanvraag moet worden ingediend.  
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Art 395. De exploitant is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn inrichting definitief 

sluit. De exploitant is tevens verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken 

ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, met 

inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester. 

Art 396. De uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning moeten steeds aanwezig zijn in de zaak 

en zichtbaar worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar zijn vanop de openbare ruimte. 

De uitbatingsvergunning en vestigingsvergunning moeten steeds op eerste vordering van de politie of 

een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.  

Art 397. De publiek toegankelijke delen van het massagesalon moet minstens bestaan uit de hierna 

genoemde ruimtes met de bijhorende uitrusting. Deze ruimtes kunnen alleen gebruikt worden voor 

de gedefinieerde bestemming:  

§1 Een ontvangstruimte die dient voor het ontvangen van klanten die nadien een behandeling krijgen 

in een massageruimte.  

§2 Een massageruimte die dient voor het uitvoeren van massages en beschikt over:  

- een massagetafel/-stoel/-mat, met een bekleding die (af)wasbaar is;  

- een wasbak met koud en warm stromend water;  

- vloeibare handzeep, alcogel en wegwerpbare handdoekjes of een voorraad schone 

handdoeken;  

- afsluitbare flesjes wanneer massageolie gebruikt wordt;  

- proper linnen waarvan per klant gebruik gemaakt wordt;  

- een toegangsdeur die van binnen met slot afsluitbaar mag zijn op voorwaarde dat het middel 

om deze deur van buitenaf te ontsluiten steeds aanwezig en bereikbaar is in het massagesalon. 

Art 398. De vestigings- of uitbatingsvergunning voor massagesalons is niet vereist voor:  

- massagesalons, uitgebaat op tentoonstellingen en op jaarbeurzen voor de gehele duur van de 

tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant;  

- huis-aan-huis massages: massages uitgevoerd in de verblijfplaats van de gemasseerde persoon 

en op diens uitnodiging;  

- massages uitgevoerd in een mobiele, tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, 

die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een evenement, 

sportwedstrijd of sportcompetitie;  

- massagesalons waar alle werkzame masseurs/masseuses aangesloten zijn bij de BMF en/of de 

BEVO;  

- plaats waar enkel massages worden uitgevoerd door professionele zorgverleners of 

instellingen, die geneeskundige verzorging verlenen, en die hiervoor een visum hebben, 

afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid (vb. artsen, kinesisten, 

diëtisten, ….);  

- plaats waar massages worden verstrekt die behoren tot activiteiten met betrekking tot de 

menselijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening volgens de sectie Q van 

de NACE-BEL codering (afdelingen 86 t.e.m. 88 NACE-BEL codering) behalve de NACE-BEL-code 

86909 (overige menselijke gezondheidszorg);  

- plaats waar massages uitgevoerd worden door niet-conventionele geneeskundigen (vb. 

chiropractor, acupuncturist, osteopaat, homeopaat ) erkend door een bij Koninklijk Besluit 

erkende beroepsvereniging;  
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- massages aangeboden op een vestigingsplaats van ondernemingen die kunnen aantonen dat 

ze voldoen aan de bepalingen van het decreet van 5.02.2016 houdende toeristische logies (in 

werking getreden op 1.04.2017) of beschikken over een omgevingsvergunning voor rubriek 

32.8 (baden en waterrecreatie) van de indelingslijst opgenomen in bijlage 1 van VLAREM II 

(klasse 3 of 2).  

Art 399. Wanneer een overtreding wordt begaan tegen de bepalingen van dit hoofdstuk kan de 

vergunning geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen en kan 

de inrichting tijdelijk of definitief administratief gesloten worden, onverminderd de mogelijkheid van 

het opleggen van een administratieve geldboete.  

Titel 7. Procedure en strafbepalingen  

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Art 400. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in deze 

politieverordening.  

Art 401. Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie kunnen eveneens 

vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in artikel 21 van de wet van 24 juni 2013. In deze 

politieverordening worden deze ambtenaren de "gemachtigde ambtenaar" genoemd.  

Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve 

sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een vaststelling.  

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. 

Art 402. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in andere 

straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening gestraft worden 

met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013:  

§1, 1° een administratieve geldboete van maximaal 175 euro voor een minderjarige overtreder die de 

volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten en van maximaal 350 euro voor 

een meerderjarige overtreder (maximaal 1 euro bij overtreding artt 125 en 219 van het AZP); 

2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;  

3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;  

4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.  

§2 alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kunnen 

worden opgelegd:  

1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door 

de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);  

2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk 

maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of 

schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. Bij minderjarige overtreders wordt er steeds 

een bemiddelingsaanbod voorgesteld. 
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§3 De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen of door de 

burgemeester, worden met een beveiligde zending ter kennis gebracht aan de overtreder.  

§4 Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bestraft met één van de 

hierboven voorziene administratieve sancties. 

§5 Onverminderd de in het AZP voorziene maatregelen, kan de burgemeester telkens wanneer de 

openbare gezondheid, veiligheid en rust in gevaar zijn of er gevaar is voor openbare overlast, 

maatregelen bevelen om dit gevaar te doen ophouden. Indien deze bevelen niet worden uitgevoerd, 

kan de burgemeester bij hoogdringendheid op kosten en risico van degene die in gebreke gebleven is, 

tot uitvoering laten overgaan.  

Het niet naleven van het bevel of een besluit van de burgemeester wordt bovendien bestraft met één 

van de hierboven voorziene administratieve sancties.  

Art 403. Als de overtreder zich op eenvoudig verzoek daartoe van de gemachtigde ambtenaar niet in 

regel stelt, kan de gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de 

overtreder en met toepassing van een daartoe toepasselijk retributiereglement en dit onverminderd 

de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 402 van 

deze verordening. Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van 

een herstelbelasting en/of het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor 

rekening van de overtreder. 

Art 404. §1 Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan met een motorvoertuig, 

ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de 

overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de 

nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.  

§2 Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op 

naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte 

vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee 

te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft. 

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop 

de vraag om inlichtingen werd verstuurd. Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de 

bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de 

identiteit van de bestuurder meedelen.  

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de 

nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen 

om aan deze verplichting te voldoen.  

Zij die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk wetboek burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor 

de vergoeding en kosten, zijn insgelijks aansprakelijk voor de geldboete. 

Art 405. De opgelegde administratieve geldboete aan een overtreder die meerderjarig is op moment 

van de inbreuk kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum van 350 euro.  

De opgelegde administratieve geldboete aan een minderjarige overtreder die de volle leeftijd van 14 

jaar heeft bereikt op moment van de inbreuk kan niet hoger zijn dan het wettelijk voorziene maximum 

van 175 euro. 

De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de inbreuk 

die de boete verantwoordt en eventuele herhaling.  
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De bij deze verordening voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van 

herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.  

Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen 

de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.  

De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of verordeningen, 

geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van 

de feiten. 

Art 406. De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde 

administratieve sanctie kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de twaalf maanden 

volgend op de oplegging van de sanctie en verdrievoudigd in geval van tweede herhaling binnen de 

twaalf maanden volgend op de oplegging van de tweede sanctie. 

Hoofdstuk 2. Bijzondere procedure ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar 

hebben bereikt  

Art 407. Met uitzondering van de gemengde inbreuken is de opstart van een GAS-procedure bij 

vaststelling van een eerste inbreuk op de bepalingen van deze verordening door een minderjarige 

overtreder uitgesloten.  

In dit geval worden de minderjarige overtreder, zijn ouders, voogd, of personen die de minderjarige 

onder hun hoede hebben of die bekleed zijn met een vorderingsrecht, door de sanctionerend 

ambtenaar middels een beveiligde zending formeel gewaarschuwd om geen nieuwe inbreuken meer 

te plegen.  

Art 408. §1 Bij vaststelling van een gemengde inbreuk omschreven in artikel 24, 139, 141, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 165§1 en 223 van deze verordening of bij een nieuwe inbreuk op de bepalingen 

van deze verordening binnen de 24 maanden na een eerdere vaststelling van een inbreuk op deze 

verordening gepleegd door dezelfde minderjarige overtreder, kan een GAS-procedure jegens de 

minderjarige worden opgestart.  

§2 telkens een GAS-PV wordt opgemaakt ten laste van een minderjarige overtreder informeert de 

verbalisant de afdeling PGM van het parket Halle-Vilvoorde hiervan. 

Art 409. Wanneer een GAS-procedure jegens een minderjarige overtreder wordt opgestart, brengt de 

sanctionerend ambtenaar de stafhouder van de orde van advocaten hiervan op de hoogte, zodat 

ervoor gezorgd wordt dat de betrokkene door een advocaat bijgestaan kan worden. 

De stafhouder of het bureau voor juridische bijstand stelt een advocaat aan, uiterlijk binnen twee 

werkdagen na voormelde kennisgeving. Een afschrift van het bericht van de kennisgeving aan de 

stafhouder wordt bij het dossier van de rechtspleging gevoegd.  

Wanneer er een risico op een belangenconflict bestaat, zorgt de stafhouder of het bureau voor 

juridische bijstand ervoor dat de betrokkene bijgestaan wordt door een andere advocaat dan die 

waarop zijn vader en moeder, voogd, of personen die hem onder hun hoede hebben of die bekleed 

zijn met een vorderingsrecht, een beroep hebben gedaan.  

De advocaat kan ook aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure.  

Art 410. Wanneer een GAS-procedure jegens een minderjarige overtreder wordt opgestart, zal de 

sanctionerend ambtenaar steeds een aanbod van bemiddeling voorstellen aan de minderjarige. 
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De vader en moeder, de voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, kunnen op hun 

verzoek de minderjarige begeleiden bij de bemiddeling.  

Wanneer de sanctionerend ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt, kan hij geen 

administratieve geldboete meer opleggen.  

Art 411. In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling zal de sanctionerend 

ambtenaar steeds eerst een gemeenschapsdienst voorstellen aan de minderjarige overtreder. 

De vader en moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, kunnen op hun 

verzoek de minderjarige begeleiden bij het uitvoeren van de gemeenschapsdienst.  

Enkel in geval van niet uitvoering of weigering van deze gemeenschapsdienst, kan de sanctionerend 

ambtenaar een administratieve geldboete opleggen zoals voorzien in art. 402 §1, 1°.  

Art 412. De vader en moeder, voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede hebben, zijn 

burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de administratieve geldboete. 

 


