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ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET ZONALE GELDING 
 

WETTELIJK KADER 
 

 Verordening (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);  

 Artikel 22 van de Grondwet;  

 Artikel 458, 458bis en 458ter van het Strafwetboek;  

 Artikel 1380 Gerechtelijk wetboek;  

 Artikel 21bis, 28quinquies en artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering;  

 Artikel 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

 Artikel 1382 en 1383 van het Burgerlijk wetboek;  

 Artikel 5, 5/1 , 5/2, 13bis, 14, 40, 44/1 van de Wet op het politieambt;  

 Artikel 93bis en 93bis/1 WBTW;  

 Artikel 337 en 337/1 WIB;  

 Artikel 3.19.0.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;  

 Artikel 54-56, 58 en 59 van het Sociaal Strafwetboek;  

 Artikel 320 AWDA;  

 Pagina 3 van 5 DCOV2014112;  

 Nr. OBOV2018010; 

 Hoofdstuk III en V.bis van titel XVI. - Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;  

 Artikel 9bis van de Drugswet;  

 Artikel 2 en 3 van de GAS wet;  

 De wet betreffende de bevolkingsregisters van 19 juli 1991;  

 Artikel 5 en 17 van de WVP van 8 december 1992;  

 De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens;  

 Artikel 119, 119bis,121, 130, 133, 134, 134ter, 134quater, 134quinquies, 134sexies, 134septies 
en 135 Nieuwe Gemeentewet;  

 De samengeordende wetsbepalingen van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken;  

 Artikel 3 en 11 van de wet van 28 december 1983 inzake sterke dranken;  

 Artikel 31 en 34 van de wet van 7 mei 1999 inzake kansspelen;  

 Artikel III.38 van het Wetboek Economisch Recht;  

 Artikel 28 van de Wapenwet van 8 juni 2006;  

 Artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 
gevallen;  

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve Sancties (GAS-wet), 
gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken; 
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 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het 
model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 

 Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden 
betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 
van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

 Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 

 Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van 
een gemeentelijke administratieve sanctie; 

 Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarde en modaliteiten voor 
de bemiddeling in het kader van de wet bettreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties; 

 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 F103, vastgesteld met een automatisch werkende 
toestellen; 

 Het Koninklijk besluit van 6 december 2015 betreffende consulenten voor de veiligheid en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer;  

 artikel 61 e.v. van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten 
in de klassieke sectoren; 

 Ministerieel Besluit van 5 september 2014 tot bepaling van het model van de identificatiekaart 
van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die 
aanleiding kunnen geven tot de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties; 

 Omzendbrief nr. COL 1/2006 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

 Omzendbrief van 23 december 2013 betreft de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 

 Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties; 

 Omzendbrief van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent n° 11/2017 van 13 
oktober 2017 betreffende de deelname van het Openbaar Ministerie aan de bestuurlijke 
handhaving van criminaliteit en onveiligheidsfenomenen en de daarin vermelde rechtsgronden 
(hierna afgekort als "omzendbrief BH 11/2017");  

 Pagina 4 van 5 DCOV2014112; 

 Nr. OBOV2018010  

 Omzendbrief COL 04/2018 van het College van procureurs-generaal betreffend het 
casusoverleg en het beroepsgeheim (zie ook wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, 
harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van 
burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake 
justitie);  



9 

 

 Ministeriële omzendbrief MFO 3 van 14 juli 2002; 

 Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-20191. 

  

                                                           
1 De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie hebben beslist het huidige Nationaal Veiligheidsplan 

2016-2019 (NVP), dat normaliter zou aflopen op 31 december 2019, te verlengen met één jaar. Het nieuwe NVP zal hierdoor in 
werking treden op 1 januari 2021. 
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Titel 1 – Algemene bepalingen 

1.1. Toepassingsgebied 
 
1.1.1. 

Met ingang van 01/03/2021 is deze algemene politieverordening van toepassing op het hele 
grondgebied. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon en feitelijke verenigingen die zich – ongeacht 
zijn woonplaats of nationaliteit – op het grondgebied bevindt, wordt onderworpen aan de 
modaliteiten vervat in deze algemene politieverordening.  
 
1.1.2. 
Met deze algemene politieverordening wordt betracht de politie of de daartoe gemachtigde 
ambtenaren een wettelijk instrument te geven om de openbare rust, veiligheid en gezondheid te 
handhaven en in dit kader zowel preventief als repressief te kunnen optreden en dit in welbepaalde 
vormen van overlast. 
 
1.1.3. 
§ 1 De lokale voorwaarden aanvullend op het KB van 1/12/1975 op de politie van het wegverkeer 

en van het gebruik van de openbare weg, worden vastgesteld door afzonderlijke behoorlijk 
gemotiveerde besluiten. 

 
§ 2 Deze algemene politieverordening doet verder evenmin afbreuk aan de bijzondere 

politieverordeningen die gebeurlijk zijn vastgesteld door afzonderlijk behoorlijk gemotiveerde 
besluiten. 

 
1.1.4. 
Deze algemene politieverordening geldt met behoud van de toepassing van enige andere hogere 
regelgeving in het algemeen. De niet-limitatieve lijst van de relevante hogere regelgeving is te 
vinden in bijlage 1. 
 

1.2. Bevelen van de bevoegde autoriteit 
 

§1 De besluiten van het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester besluiten 
dienen, gegeven krachtens artikel 133 van de nieuwe Gemeentewet, nageleefd te worden. 

 
§2 Alle schriftelijke toestemmingen van het lokaal bestuur of andere instanties moeten op 

eenvoudig verzoek kunnen voorgelegd worden aan de politie en/of aan de aangestelde 
ambtenaar. 

 

1.3. Definities en begrippen 
 

Voor de toepassing van deze algemene politieverordening, wordt verstaan onder: 
 

Avond: periode van 19.00 uur tot 22.00 uur. 
 

Bebouwde kom: een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de 
verkeersborden F1 en de uitvalswegen met de verkeersborden F3. 
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Inbreuken van categorie 1: alle inbreuken op deze algemene politieverordening die alleen maar 
gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en die worden gepleegd 
door personen van 14 jaar en ouder. 
 

Het lokaal bestuur: de wettelijke organen van het lokaal bestuur en de daartoe aangeduide 
ambtenaren van het lokaal bestuur. 
 
Gemengde inbreuken categorie 2: limitatief omschreven lichtere categorie van inbreuken die 
enerzijds in het strafwetboek strafbaar zijn gesteld en anderzijds in deze algemene 
politieverordening gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en die 
worden gepleegd door personen van 14 jaar of ouder; ook de GAS2-inbreuken genoemd. 
 

Gemengde inbreuken categorie 3: limitatief omschreven zwaardere categorie van inbreuken die 
enerzijds in het strafwetboek strafbaar zijn gesteld en anderzijds in deze algemene 
politieverordening gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en die 
worden gepleegd door personen van 14 jaar of ouder; ook de GAS3-inbreuken genoemd. 
 

Hinder: Overlast die onder meer kan blijken uit de klachten, meldingen en vaststellingen en 
waarover het lokaal bestuur zal oordelen. 
 

Inname of innemen: een openbare plaats bezetten, anders dan parkeren. 
 

Landelijke wegen: onverharde of half verharde wegen en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden, in 
principe voorbehouden voor niet-gemotoriseerd verkeer en als dusdanig een (mogelijke) rol 
spelend voor zachte mobiliteit, duurzame recreatie, landbouw, natuurontwikkeling en/of 
landschapsbeleving. 
 

Nacht: periode van 22.00 uur tot 7.00 uur. 
 
Niet ingedeelde muziekactiviteit: Activiteiten waarbij muziek geproduceerd wordt en die 
plaatsvinden in een tent, in openlucht, in andere openbare inrichtingen (alle inrichtingen, alsook 
hun aanhorigheden die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de 
toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, 
drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs) of op private inrichtingen (woningen en hun 
aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk 
zijn). 
 

Openbaar karakter: wordt bepaald door het gebruik dat van een terrein gemaakt wordt. 
 

Openbare plaats: de openbare weg, de terreinen toegankelijk voor het publiek en de niet-openbare 
terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn. 
 

Openbare overlast: heeft betrekking op voornamelijk individuele, materiële gedragingen die het 
harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de 
inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale 
druk op het sociale leven overschrijdt. Men kan openbare overlast beschouwen als lichte vormen 
van verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid. 
 

Openbare weg: de openbare plaats waar de overheid verkeerstekens/signalisatie (lijnen op het 
wegdek, verkeersborden, verkeerslichten,…) aangebracht heeft. 



12 

 

 

Overdag: periode van 7.00 uur tot 19.00 uur. 
 
Personen met een beperking en met verplaatsingsmoeilijkheden: personen die beschikken over een 
parkeerkaart die werd toegekend door de FOD Sociale Zekerheid. 
 

Rust: Ongemoeide, vrije of ontspannen toestand van de inwoners waarbij geen sprake is van hinder. 
 

Rustdag: zondag en wettelijke feestdagen. 
 

Standplaats: een door de overheid daartoe voorziene of ingerichte plaats waarvoor een vergunning 
is verleend. 
 
Textiel: volgens het besluit van de Vlaamse Regering 16/09/2016: een verzamelnaam van de 
productgroep bestaande uit kleding, schoeisel, linnen en producten vervaardigd uit natuurlijke of 
synthetische vezels. De textielfractie bevat zowel herbruikbaar als niet herbruikbaar textiel. 
 

Vergunning: een afgeleverde toestemming of toelating voorzien van een behoorlijk gemotiveerd 
besluit. 
 

Werkdag: alle dagen, behalve zondag en wettelijke feestdagen. 
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Titel 2 – Inbreuken GAS 1 
 

Alle inbreuken op gemeente- of politiereglementen die alleen maar gesanctioneerd worden met 
een gemeentelijke administratieve sanctie en die worden gepleegd door personen van 14 jaar 
of ouder.  
De procureur des Konings heeft geen enkele bevoegdheid bij het omschrijven en/of 
sanctioneren van inbreuken GAS 1, gezien de loutere bestuurlijke bevoegdheid toebehoort aan 
de gemeentelijke bestuurlijke overheden.  

 

Hoofdstuk 1 – Openbare rust 
 

1.1. Geluidshinder 
 
1.1.1. Algemene bepaling 
 
Iedereen is verplicht zich zo te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid 
gehinderd worden. 
 
1.1.2. Hinderlijk geluid 
 
Elk geluid, dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg 
of dat van aard is de rust van de inwoners te verstoren, is verboden. 
 
Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. 
 
1.1.3. Niet-hinderlijk geluid 
 
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van: 
 
01. Werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, 

uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die 
overheid en mits toestemming door het lokaal bestuur; 

 
02. Verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken op werkdagen (buiten zon- en wettelijke 

feestdagen) overdag en ’s avonds aan private eigendommen waarbij de nodige voorzorgen 
worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk geluid te voorkomen; 

 
03. Werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter 

bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; 
 
04. Een door het lokaal bestuur vergunde manifestatie, voor zover de in de vergunning opgelegde 

voorwaarden worden nageleefd; 
 
05. Het spelen van kinderen; 
 
06. Landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen die worden aangewend in het kader van een 

bedrijfsexploitatie.  
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1.1.4. Niet-ingedeelde muziekactiviteiten 
 
§1 De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op activiteiten waarbij muziek geproduceerd 

wordt zoals bedoeld in Hoofdstuk 6.7 van het Vlaams Reglement op de Milieuvergunning – Titel 
II (Vlarem II). 

 
§2 Elke vergunning door het college van burgemeester en schepenen voor een niet-ingedeelde 

muziekactiviteit, moet minstens 6 weken vooraf schriftelijk worden aangevraagd.  
 
§3 Elke organisator van niet-ingedeelde muziekactiviteiten moet beschikken over en gebruik 

maken van een geijkte decibelmeter (eventueel ter beschikking gesteld door het lokaal bestuur 
waar de activiteit plaatsvindt). 

 
§4 Om een regelmatige controle mogelijk te maken, moet de organisator van de muziekactiviteit 

te allen tijde - uit hoofde van hun opdracht - toegang verlenen aan de gemeentelijke overheid 
of de politiediensten. Bij niet-naleving van de voorwaarden kan de bevoegde officier van 
bestuurlijke politie de onmiddellijke stopzetting van de activiteit bevelen. 

 
1.1.5. Geluid ingevolge het maken van reclame en publiciteit 
 
§1 Het is verboden geluidsversterking te gebruiken voor verkiezingspropaganda, voor het maken 

van reclame of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen 
van een commerciële dienst, tenzij met voorafgaande schriftelijke vergunning van het college 
van burgemeester en schepenen. In deze vergunning kunnen bijzondere voorwaarden worden 
opgelegd. 
Deze bepaling geldt onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de 
handhaving en bewaring van de openbare orde en veiligheid. 

 
§2 De vergunning kan enkel voor de periode tussen 7.00 uur en 22.00 uur worden verleend. 
 
1.1.6. Voertuigen 
 
§1 Motorvoertuigen, motorrijwielen en motorfietsen, met inbegrip van alle rijwielen met 

hulpmotor, en in het algemeen alle verkeersmiddelen, mogen geen lawaai veroorzaken door 
een ongewone wijze van besturen, of door onoordeelkundig gebruik van de remmen en 
handelingen die hinder veroorzaken. 
 

§2 Het is verboden voertuigen en mobiele installaties hinderlijk geluid te laten produceren, 
tenzij daartoe noodzaak is in functie van het laden of het lossen of het bedienen van klanten. 

 
1.1.7. Tuin-, hobby- en bouwwerktuigen 
 
§1 Het gebruik in open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door 

een motor is alleen toegestaan tussen 7.00 uur en 22.00 uur. 
 
§2 Op rustdagen (zon- en wettelijke feestdagen) is het gebruik van de in §1 vermelde toestellen 

niet toegestaan. 
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§3 Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen die 
worden aangewend in het kader van de bedrijfsexploitatie. 

 
§4 Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroken 

worden tijdens deze periodes is een voorafgaande schriftelijke vergunning van de 
burgemeester vereist. 

 

1.1.8. Vuurwerk en vuurwapens
 

§1 Het is verboden om in open lucht gebruik te maken van vuurwapens, wapens met 
samengeperste lucht, vreugdesalvo’s, feestgeschut en kanonschoten af te vuren zonder 
voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. 

 
§2 Het is verboden om in open lucht vuurwerk af te steken, voetzoekers, thunderflashes, knal- en 

rookbussen of andere zaken te laten ontploffen. Afwijkingen (niet van toepassing in Merelbeke) 
zijn enkel toegestaan schriftelijk en voorafgaand door het college van burgemeester en 
schepenen; bij hoogdringendheid beslist de burgemeester.  

 
§4 Vuurwerk in bezit om kennelijk te gebruiken kan in bewaring genomen worden. 
 
§5 Wensballonnen blijven ten allen tijde verboden. 
 
1.1.9. Vogelschrikkanonnen 
 
Tijdens de nacht is het gebruik van vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen verboden. 
 
Het gebruik van vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, 
al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen, 
ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, kan enkel mits voorafgaande 
schriftelijke vergunning van de burgemeester. 
 
1.1.10. Dieren 
 
§ 1: De houders van dieren moeten de nodige maatregelen nemen opdat hun dieren geen 
geluidshinder veroorzaken en om mogelijk uitbreken of ontsnappen van hun dieren te voorkomen. 
 
§ 2: Eigenaars waarvan dieren verblijven op weiden of locaties, geïsoleerd van de verblijfplaats van 
de eigenaar, dienen hun contactgegevens op de desbetreffende weide of locatie aan te brengen. 
 
1.1.11. Het gebruik van afval-, glas-, groen- en textielcontainers 
 
§ 1: Tijdens de nacht is het verboden om afval in de openbare containers voor afval, glas, groen en 
kleding te deponeren. De containers mogen enkel geplaatst worden, zowel op het openbaar als het 
privaat domein, mits voorafgaandelijke toestemming van het lokaal bestuur of de 
opdrachthoudende organisatie voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband waar de 
gemeente mee samenwerkt en mits er voldaan is aan alle voorwaarden en vergunningen die 
voorzien worden in andere vigerende wetteksten. 
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§ 2: Onder textielafval wordt verstaan wat bepaald wordt onder het besluit van de Vlaamse 
Regering van 16 september 2016. 
 
§ 3: Voor wat het openbaar domein betreft, kan textielafval enkel ingezameld worden op de 
recyclageparken van de gemeente, bij de kringloopcentra en in de textielcontainers geplaatst in 
opdracht van het lokaal bestuur of van het voor de gemeente opdracht houdende 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
 
§ 4: De eigenaars van de kadastrale percelen waarop deze containers geplaatst worden, zijn 
verantwoordelijk om de omgeving rond deze containers net te houden, namelijk vrij van zwerfvuil 
en sluikstorten.  
 
§ 5: De textielcontainers geplaatst in strijd met artikel 1.1.11 §3 en §4 zullen het voorwerp 
uitmaken van een proces-verbaal, omdat er een inbreuk gepleegd wordt op het materialendecreet 
en eventueel ook tegen het omgevingsvergunningsdecreet- en besluiten. Bij hoogdringendheid of 
in geval van een acute gevaarsituatie kan het lokaal bestuur bewarende maatregelen nemen.  
 
§ 6: Huis-aan huisinzamelingen van textielafval zijn enkel toegestaan volgens de modaliteiten 
opgesteld door het lokaal bestuur of de opdrachthoudende organisatie voor een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband waar de gemeente mee samenwerkt. 
 
1.1.12. Alarmsystemen 
 
Gebouwen en voertuigen die zich in de open lucht bevinden en uitgerust zijn met een alarmsysteem, 
mogen in geen enkel geval nodeloos de buurt verstoren. 
 
Het is verboden ze nutteloos te laten werken. Te gevoelig geprogrammeerde alarminstallaties 
dienen te worden afgesteld, teneinde geluidshinder te vermijden. 
 
Wanneer de gebruiker of een door hem aangesteld persoon niet opdaagt binnen de 30 minuten na 
het afgaan van het alarm, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om een 
einde te stellen aan deze hinder. 
 

1.2. Vuur, rook, geurhinder en luchtverontreiniging 
 
1.2.1. Verbranding in open lucht 
 
In afwijking van artikel 6.11.1 VLAREM II moet in open lucht voor sfeerverwarmers en het 
verbranden van droog onbehandeld natuurlijk stukhout bij het maken van een open vuur op 
openbare plaatsen en/of met een openbaar karakter, een voorafgaande schriftelijke aanvraag 
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het college van burgemeester en schepenen kan ten behoeve van jeugdwerkinitiatieven, op advies 
van de brandweerdienst en onder strikte voorwaarden, een vergunning verlenen voor het maken 
van een kampvuur voor een langere duur die geldt voor een specifieke daartoe ingerichte locatie. 
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1.2.2. Verbranden 
 
Het verbranden, tenzij voor verwarming van woningen, in (hout)kachels en open haarden is 
verboden in omstandigheden waarbij windstilstand en mist tegelijk voorkomen. 
 
1.2.3. Geurhinder of luchtverontreiniging 
 
§1 Het is verboden goederen op te slaan die geurhinder of luchtverontreiniging veroorzaken. 
 
§2 Indien men activiteiten uitvoert waarbij ofwel rook, stof, geuren, dampen enerzijds vrijkomen of 

anderzijds giftige of bijtende gassen vrijkomen die buren kunnen hinderen of de lucht kunnen 
verontreinigen, moet men alle mogelijke maatregelen treffen om de hinder voor de omwonenden 
te vermijden of zoveel als mogelijk te beperken. 

 

1.3. Andere vormen van hinder 
 
1.3.1. Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 
 
§1 Publiek toegankelijke inrichtingen moeten gesloten zijn van 1.00 uur tot 6.00 uur, behoudens 

van 3.00 uur tot 6.00 uur op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, tenzij de 
burgemeester anders beslist of een permanente nachtvergunning werd afgeleverd. 

 
Er wordt geen verplichte sluiting opgelegd tijdens de carnavalsfeesten, de plaatselijke 
kermisdagen, kerst- en oudejaarsavond. De vrijstelling op plaatselijke kermisdagen is alleen 
bedoeld voor de drankgelegenheden gelegen in de kermisvierende wijk en geldt enkel op de 
in het kermisprogramma bekendgemaakte kermisdagen. De burgemeester is gemachtigd 
afwijkingen op het in deze paragraaf vastgestelde sluitingsuur toe te staan of op te leggen. 

 
§2 Om een regelmatige controle mogelijk te maken, moet de organisator van de muziekactiviteit 

te allen tijde toegang verlenen aan het lokaal bestuur en de politiediensten. Bij niet-naleving 
van de voorwaarden kan de bevoegde officier van bestuurlijke politie de onmiddellijke 
stopzetting van de activiteit bevelen. 

 
1.3.2. Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie - sluitingsuren 
 
De toegang van de consument tot nachtwinkels en tot private bureaus voor telecommunicatie 
wordt verboden na 1.00 uur. 
 
1.3.3. Verbod op het bezit van lachgas 
 

Het is verboden om schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas en aanstekergas te verhandelen en/of 
te bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik van deze gassen 
met het oog op het opwekken van een roeseffect. 
Het is verboden om op het publiek domein en in private maar voor het publiek toegankelijke 
plaatsen lachgas, klaviergas, aanstekergas en verdampte alcohol te inhaleren met het oog op het 
opwekken van een roeseffect. 
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1.3.4 Parkeren op plaatsen voor autodelen en elektrische voertuigen 
 

Er dient een verkeersbord type E9a ‘Parkeren toegelaten’ te staan, aangevuld met een onderbord 
waarop het symbool van een stekker is afgebeeld. Dit bord geeft aan dat het parkeren is 
voorbehouden voor elektrische voertuigen 
Het niet in acht nemen van dit verkeersbord is een 1e graad inbreuk op de Wegcode. Hiervoor kan 
de politie verbaliserend optreden met een boete vanaf 55€. Maar de wetgeving voor gemeentelijke 
administratieve sancties laat ook toe dat dergelijke overtredingen voor foutparkeren eveneens via 
een GAS-boete kunnen gesanctioneerd worden. 
 

1.4. Dieren 
 
Dieren moeten door hun begeleider met alle gepaste middelen onder controle gehouden worden. 
Honden moeten met een leiband vastgehouden worden, behoudens op de voorziene plaatsen zoals 
hondenweides. 
 
1.4.1: Verbod van voederen van zwervende dieren op het openbaar domein 
Uitgezonderd de door de burgemeester afgeleverde toelatingen is het verboden in de openbare 
ruimte en op openbare plaatsen zoals openbare parken en openbare tuinen eender welke materie 
voor de voeding van zwervende dieren (bv. katten, duiven) achter te laten, te deponeren of te 
werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer. 
 
De eigenaars, beheerders, huurders of gebruikers van gebouwen zijn verplicht maatregelen te 
treffen om het nesten van verwilderde duiven en katten te verhinderen, alsook bevuilde gebouwen 
te doen schoonmaken en ontsmetten. 
 
1.4.2: Verbod om honden aan een ketting vast te leggen 
Het is verboden honden aan een ketting vast te leggen. Indien de hond, buiten de woning, geen 
gebruik kan maken van een ruimte in open lucht, voldoende groot en genoeg omheind, dient hij 
ondergebracht te worden in een doelmatige ren met een minimum oppervlakte van vier vierkante 
meter. De hond moet beschikken over een degelijk hok dat waterdicht is en beschermd tegen alle 
weersomstandigheden. 

 

1.5. Openbare parken en plantsoenen, speelpleinen, buurtspeelpleinen, sportterreinen, 
recreatie- en natuurdomeinen 
 
In openbare parken en plantsoenen, speelpleinen, buurtspeelpleinen, sportterreinen, recreatie- en 
natuurdomeinen is het altijd verboden: 
 

01. De beplantingen te betreden en opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 
02. Voorwerpen met een functioneel of esthetisch karakter, oneigenlijk te gebruiken, ze te 

bekladden, te beschadigen of te vernielen. De speeltuigen zijn toegankelijk voor kinderen 
tot 13 jaar. Kinderen jonger dan 5 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassene; 

03. Dieren in de kinder-speelzandbakken toe te laten; 
04. De fauna te verstoren; 
05. Watersport te beoefenen; 
06. Dieren uit te zetten. 
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Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan voor wat betreft punten 04 
en 06. 
 

1.6. Kamperen of bivakkeren 
 
Het is verboden op een daartoe niet ingerichte openbare plaats te kamperen of bivakkeren, 
behoudens schriftelijke vergunning van de burgemeester. 
 
 

1.7. Woon- of zwerfwagens op een openbare plaats 
 
§1 Het is verboden om met een woon- of zwerfwagen langer dan 48 uur een standplaats in te 

nemen. 
 
§2 De burgemeester kan een schriftelijke vergunning afleveren aan rondtrekkende woon- of 

zwerfwagenbewoners om langer dan 48 uur hun woon- of zwerfwagens te parkeren op daartoe 
voorziene of ingerichte plaatsen. 

 
§3 Indien de kampeerders of bewoners van een woon- of zwerfwagen langer dan 48 uur een 

standplaats innemen zonder over een schriftelijke vergunning te beschikken en/of weigeren 
hun woon- of zwerfwagen te verplaatsen of niet aan te treffen zijn, zal de woon- of 
zwerfwagen op bevel van de burgemeester kunnen verplaatst worden. 

 

1.8. Organisatie van kermissen en circussen 
 
Kermis- en circusexploitanten dienen over een schriftelijke vergunning te beschikken, afgeleverd 
door het college van burgemeester en schepenen, om tijdelijk te verblijven op het grondgebied van 
de gemeente. Deze schriftelijke aanvragen dienen te vermelden welke dieren aanwezig zijn en het 
exacte aantal. 
 

Hoofdstuk 2 – Openbare veiligheid 
 

2.1. Samenscholingen, betogingen, optochten, manifestaties en evenementen 
 
2.1.1. Manifestaties en bijeenkomsten in open lucht 
 
Het is verboden op de openbare plaatsen of in open lucht stoeten, processies, optochten, 
betogingen en/of andere samenscholingen te houden zonder de voorafgaande schriftelijke 
toelating van de burgemeester. De kennisgeving moet minimum 48u op voorhand aan de 
burgemeester gericht worden. 
 
2.1.2 Evenementen met een openbaar karakter 
 
De aanvraag tot goedkeuring voor grote evenementen en evenementen met het risico op de 
verstoring van de openbare orde, moeten minimum 6 weken voor de voorziene start van de 
gebeurtenis aan de burgemeester gericht worden. Voor de kleinere evenementen wordt minimum 
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21 dagen op voorhand een kennisgeving gevraagd. De bevoegde ambtenaren van de gemeentelijke 
diensten, politie, brandweer en andere veiligheidsdiensten zullen naar gelang de omvang, het aantal 
deelnemers, het risico en/of andere criteria, in het kader van openbare orde, gezondheid & 
veiligheid, op verzoek van de burgemeesters een advies uitbrengen of het evenement moet 
behandeld worden als een groot of een kleiner evenement. 
 
2.1.3. Openbare bijeenkomsten in niet publiek toegankelijke inrichtingen  
 
Elke activiteit met meer dan 100 gelijktijdig toegelaten personen, in niet publiek toegankelijke 
inrichtingen, moeten minimum 6 weken op voorhand schriftelijk gemeld worden aan de 
burgemeester. 
2.1.4. Verstoring 
 
Het is verboden op welke manier dan ook concerten, spektakels en bijeenkomsten op een 
openbare plaats of in open lucht, toegelaten door het lokaal bestuur, te verstoren. 
 

2.2. Werkzaamheden en hinder 
 
Elke inname van een openbare plaats is afhankelijk van een voorafgaande schriftelijke vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen. 
 
2.2.1. Werkzaamheden op de grens van de openbare weg 
 
§1 Voor de toepassing van dit artikel worden de werkzaamheden bedoeld die buiten de 

openbare weg uitgevoerd worden en die de weg bevuilen, de veiligheid in het gedrang brengen, 
enige hinder veroorzaken of de goede doorgang belemmeren. 

 
§2 Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken 

hem zo snel mogelijk opnieuw schoonmaken. 
 
2.2.2. Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang 
 
§1 Het is verboden op de openbare plaatsen en op de plaatsen met een openbaar karakter, andere 

personen opzettelijk te hinderen of hun veiligheid in het gedrang te brengen, opzettelijk het 
verkeer te belemmeren of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé, hetzij 
openbare eigendommen te veroorzaken. 

 
§2 Het is verboden de openbare veiligheid opzettelijk in het gedrang te brengen door huizen 

of gebouwen in bouwvallige staat te laten en werkzaamheden te verrichten zonder de 
voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens. 

 
2.2.3. Afsluitingen en aanplantingen langs de openbare weg 
 
§1 De bewoners, of bij ontstentenis daarvan iedere houder van een zakelijk recht (eigenaars, 

vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van 
bewoning, erfdienstbaarheid of huurders), zijn ertoe gehouden er voor te zorgen dat 
aanplantingen op hun eigendom zodanig gesnoeid worden dat ze geen gevaar opleveren voor 
de veiligheid van het verkeer of het gemak van doorgang. 
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Geen afsluiting of beplanting mag: 
01. Hinderlijk zijn voor de weggebruikers; 
02. De zichtbaarheid van verkeerstekens, straatnaamborden, andere aanduidings-

plakkaten, of openbare verlichting verhinderen; 
03. Het normale zicht op de openbare weg belemmeren al dan niet in de nabijheid van 

bochten en kruispunten. 
 

2.2.4. Gebruik van landelijke wegen door motorvoertuigen 
 
Behoudens schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het gebruik 
van quads, motoren voor motorcross en andere types off-road motorvoertuigen en 4x4 
terreinwagens verboden op de landelijke wegen. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
motorvoertuigen die worden aangewend in het kader van de bedrijfsexploitatie of ingeschreven zijn 
als landbouwvoertuig. 
 
2.2.5. Bedelactiviteiten 
 
Het is verboden hinder te bezorgen door het uitvoeren van bedelactiviteiten.  
 
2.2.6. Vrijhouden van hydranten en andere nutsvoorzieningen 
 
De hydranten moeten altijd vrij toegankelijk blijven.  
Het is verboden om gelijk welke signalisatie, al dan niet tijdelijk aangebracht, te verplaatsen of 
onzichtbaar te maken zonder voorafgaandelijke toestemming van de burgemeester. Hetzelfde is 
van toepassing op dranghekkens die geplaatst werden in het kader van de openbare veiligheid. 
 

2.3. Inname van de openbare plaats 
 
2.3.1. Algemeen 
 
Het is verboden om op het even welke manier een inname van de openbare plaats te doen, 
zoals door het plaatsen van terrassen, broodautomaten, uitstallingen, reclameborden, enz. (deze 
opsomming is niet-limitatief), behoudens voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
2.3.2. Ingebruikneming van de openbare plaats door private containers en private 
werfinstallaties 
 
§1 Voor de ingebruikneming van de openbare plaats voor private doeleinden is er een 

voorafgaande schriftelijke vergunning vereist van het college van burgemeester en schepenen. 
 
§2 Bij hoogdringendheid in het kader van de openbare veiligheid en openbare gezondheid 

dient niet voorafgaandelijk de toelating te worden gevraagd. De opdrachtgever van deze 
werken dient dit onverwijld mee te delen aan de burgemeester met het oog op het (alsnog) 
bekomen van de vergunning. 
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2.4. Huisnummers 
 
Iedere bewoner, of bij ontstentenis daarvan iedere houder van een zakelijk recht van een gebouw 
(eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van 
bewoning, erfdienstbaarheid of huurders), brengt het huisnummer, die door het lokaal bestuur 
wordt toegekend, goed zichtbaar aan vanaf de openbare weg. 
 
Elke bewoner is verplicht het huisnummer goed zichtbaar te houden vanop de plaats waar de 
brievenbus zich bevindt. 
 

2.5. Bijzondere maatregelen bij sneeuw of vriesweer 
 
2.5.1. Openbare weg, voet- en fietspaden 
 
§1 Het is verboden om hinder te veroorzaken door bij vorst water op de openbare weg te gieten 

of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien. 
 
§2 Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken 

dat voor woningen en aanhorigheden voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers 
wordt schoongeveegd. Het nodige wordt gedaan om gladheid ervan te vermijden. De aldaar 
gelegen hydranten dienen bereikbaar gemaakt te worden. 

 
§3 De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de fietsers en 

voetgangers niet hinderen. Rioolmonden en rioolgoten moeten vrij blijven. 
 
§4 Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs 

op de treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft diegenen die deze 
activiteit uitvoeren niet van hun verplichting tot onderhoud van trottoirs. 

 
2.5.2. Kanalen, waterbekkens en waterlopen 
 
Het is verboden zich te begeven op het ijs van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en 
waterlopen. 
De burgemeester kan hierop uitzonderingen toestaan. 
 

2.6. Zwemmen en watersporten 
 
Het is verboden te zwemmen of een watersport te beoefenen in door de openbare besturen 
beheerde rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen en natuurgebieden. De burgemeester kan 
hierop uitzonderingen toestaan. 
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Hoofdstuk 3 – Openbare reinheid en gezondheid 
 

3.1. Reinheid van de gemeente 
 
3.1.1. Algemeen 
 
§ 1 Het is verboden, buiten de voorziene ophalingen en inzamelingen, op openbare plaatsen of 

op terreinen palend aan openbare plaatsen gelijk welke voorwerpen, stoffen of materialen 
(inclusief huishoudelijk afval, grofvuil en groenafval) te werpen of achter te laten. 
 
Afvalkorven of -bakken kunnen enkel gebruikt worden om het ter plaatse geproduceerde afval 
in te deponeren. 
 
Specifieke bladkorven kunnen enkel gebruikt worden om in de herfst bladeren van bomen op 
de openbare weg in te deponeren. 
 
Het is verboden enige afvalstof te lozen in de rioolkolken. 

 
§ 2 Het is verboden om bedrijfsafval of de daarvoor bestemde recipiënten achter te laten op 

openbare plaatsen, behalve voor aanbieding aan gespecialiseerde bedrijven. In het laatste geval 
mag de aanbieding op een openbare plaats ten vroegste gebeuren op de dag voorafgaand aan 
de dag van de ophaling. 
 
Het op een openbare plaats achtergelaten bedrijfsafval en de daarvoor bestemde recipiënten 
mogen het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers niet hinderen. Het afval moet 
worden aangeboden in een – in verhouding tot het aangeboden volume - voldoende aantal, 
afgesloten recipiënten, zodanig dat de plaats waar ze worden aangeboden in ordelijke staat 
verkeert. Afval dat op een openbare plaats verspreid wordt, moet op initiatief van de aanbieder 
opgeruimd worden. 
 

§ 3 Het lokaal bestuur kan bepalen in de vergunning dat de organisator minstens de fracties glas, 
PMD en restafval selectief inzamelt. 

 
§ 4 Elke horecazaak en/of kraam voor ambulante handel waar er drank en/of eten kan afgehaald 

worden, wordt verplicht om in de onmiddellijke nabijheid vuilnisbakken te voorzien.  
 
3.1.2. Voetpaden, bermen en greppels 
 
De voetpaden en bermen van bewoonde of onbewoonde gebouwen dienen te worden 
onderhouden (gras maaien) en rein te worden gehouden. Het is verboden dat particulieren 
obstakels plaatsen (paaltjes, steentjes,…) om het parkeren op de berm tegen te houden of zelf 
aanplantingen te doen op de openbare bermen. 
 
De bewoners, of bij ontstentenis daarvan iedere houder van een zakelijk recht (eigenaars, 
vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, 
erfdienstbaarheid of huurders), moeten de voetpaden, bermen en de greppels voor/rondom hun, 
al dan niet, bebouwde eigendommen rein houden. 
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Struiken mogen niet over het openbaar domein hangen of groeien. 
 
Hagen ter hoogte van kruispunten moeten dermate onderhouden worden dat ze de 
verkeersveiligheid (zichtbaarheid op kruispunten) niet in het gedrang brengen.  
 
3.1.3. Onbebouwde terreinen, braakliggende gronden en onbebouwde gedeelten van 
eigendommen 
 
Onbebouwde terreinen, braakliggende gronden en onbebouwde gedeelten van eigendommen 
moeten regelmatig onderhouden worden zodat zij geen hinder veroorzaken. De aard van de hinder 
zal blijken uit de vaststellingen ter plaatse. 
 
Het is verboden vuilnis, puin, etensresten of welke materialen dan ook op deze gronden achter te 
laten. 
Deze verplichting rust op iedere houder van een zakelijk recht (eigenaars, vruchtgebruikers, 
erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid 
of huurders). 
 
3.1.4. Verkooppunten 
 
§1 Alle uitbaters van langs de openbare weg staande verkooppunten van voedingswaren of andere 

waren bestemd om ter plaatse, op of langs de openbare weg te worden verbruikt, moeten 
behoorlijke en goed bereikbare afvalkorven of -bakken bij hun inrichting plaatsen ten 
behoeve van hun klanten. 

 
§2 Deze afvalkorven of -bakken zullen door de uitbaters zelf behoorlijk worden leeggemaakt, rein 

gehouden en opgeborgen. De plaats rond hun inrichting moet door hen steeds worden 
gereinigd en proper gehouden tot op een afstand van minstens 10 m van de grenzen van hun 
verkooppunt en/of installatie. 

 
3.1.5. Voertuigen 
 
§1 Het is verboden op de openbare plaatsen niet dringende herstellingswerken van voertuigen te 

doen, met uitzondering van het depanneren. Eventuele bevuiling van de openbare plaats dient 
te worden verwijderd. 

 
§2 Het wassen of het schoonmaken van voertuigen is toegelaten op de openbare weg op 

dusdanige wijze dat het voor de andere weggebruikers geen hinder vormt overdag en ’s avonds. 
Het mag in geen geval tussen 22.00 uur en 7.00 uur gebeuren. Het is niet toegestaan voor 
voertuigen voor het al dan niet bezoldigd goederenvervoer, personenvervoer of gezamenlijke 
vervoer van personen. 

 
3.1.6. Honden 
 
§1 De begeleiders van honden moeten ervoor zorgen dat de uitwerpselen van hun dieren op de 

openbare plaatsen, de openbare wegen en de private eigendommen van derden worden 
verwijderd en achtergelaten in de daartoe bestemde recipiënten.  
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§2 Hiertoe moeten de begeleiders van honden steeds in het bezit zijn van een hondenpoepzakje 
voor het verwijderen van de uitwerpselen. 

 
§3 Personen met een beperking die beschikken over een assistentiehond, worden vrijgesteld van 

de bepalingen onder §1. 
 
3.1.7. Wildplassen, achterlaten van uitwerpselen  
 
Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten elders dan in de daartoe bestemde 
plaatsen. 
 

3.2. Wateroppervlakten, waterwegen, grachten, kanaliseringen, afvloeiingen 
 
3.2.1. Onderhoud 
 
§1 Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen en de leidingen of 

afwateringsgrachten voor de afvoer van regen- of afvalwater te versperren of er enig voorwerp 
in te gooien of gelijk welke vloeistof in te gieten. Het gebruik van pesticiden op de 
afwateringsgrachten en hun bermen is eveneens verboden. 

 
§2 Het is verboden om de riolen op openbare plaatsen te ontstoppen, schoon te maken, te 

herstellen of er aansluitingen op aan te brengen, behoudens voorafgaande schriftelijke 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen. 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 afgebroken of uitgegraven. 

 
§3 De eigenaars of gebruikers van een onroerend goed zijn verplicht de voor of op hun gronden 

gelegen afwateringsgrachten te (doen) ruimen of te (doen) herdelven en in het algemeen de 
voor de instandhouding ervan benodigde onderhoudswerken uit te (doen) voeren, wanneer 
dat voor de normale afvoer van het water noodzakelijk is.  

 
§4 Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de 

grachten en waterlopen, zijn de bewoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen 
die door de bevoegde gemeentelijke overheid met de verdelging zijn belast. Zij dienen het 
plaatsen van de daartoe nodig geachte tuigen te dulden.  

 

3.3. Aanplakkingen en aankondigingen 
 
3.3.1. Voorziene plaatsen en duur 
 
§1 Aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, affiches, zelfklevers of spandoeken mogen slechts op 

de openbare plaatsen aangebracht worden aangeduid door het lokaal bestuur. 
 

Behoudens op de plaatsen waar vrij aanplakken geldt, moeten de aanplakkers in het bezit zijn 
van een voorafgaande schriftelijke vergunning, afgeleverd door het college van burgemeester 
en schepenen. Bij de aanvraag tot het bekomen van een dergelijke vergunning moet vooraf een 
exemplaar van de aanplakking of aankondiging voorgelegd worden en moeten de plaatsen 
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waar het aanbrengen ervan beoogd wordt, medegedeeld worden. De afgeleverde vergunning 
moet vertoond worden op verzoek. 
 
De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op: 
 
01. de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het 

verhuren van gebouwen, de voorstellingen, de concerten en allerhande vergaderingen, 
voor zover hun oppervlakte geen 2 m² overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het gebouw 
waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die eraan voorafgaat; 

02. de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de 
provincies, de gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome 
gemeentebedrijven, de polders en wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven 
van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers; 

03. de plakbrieven in kieszaken;  
04. de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de 

oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst. 
 
§2. Voor wat betreft de beteugeling van de inbreuken bij overtreding van dit artikel wordt in eerste 

instantie de verantwoordelijkheid van de aanbrenger vermoed. Het gaat om een weerlegbaar 
vermoeden voor zover de aansprakelijkheid van een derde kan worden aangetoond.  

 
§3. Het woninghuurdecreet van 8/11/2018 bepaalt dat een goed dat bestemd is voor bewoning in 

de ruime betekenis wordt verhuurd, in elke officiële of publieke mededeling minstens het 
bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten wordt vermeldt. De gemeente 
kan de inbreuken op deze verplichting vaststellen, vervolgen of bestraffen met een 
administratieve sanctie van 50 tot 350 euro. De bevoegde gemeente is die waar het goed zich 
bevindt. De inbreuken worden vastgesteld conform de wet van 24/06/2013 betreffende GAS. 

 
3.3.2. Beschadiging 
 
Het is verboden reglementair aangebrachte uithangborden en plakbrieven te verwijderen, te 
scheuren, te bevuilen, op enigerlei wijze onleesbaar te maken of er meldingen of tekeningen op aan 
te brengen. 
 
3.3.3. Verbod op reclame, drukwerk, autokaartjes en flyers,… aan geparkeerde voertuigen  
 

Het is voor bedelers van reclamedrukwerk en gratis regionale pers verboden om reclamedrukwerk 

en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op geparkeerde 

voertuigen, op recyclageparken of op andere plaatsen dan de brievenbus, tenzij mits toelating van 

het lokaal bestuur. 

3.4. Gebruik van leiding- en putwater bij waterschaarste 
 
Het is verboden gedurende periodes van erkende waterschaarste leiding- en putwater te gebruiken 
voor het besproeien van grasperken en plantsoenen, het schrobben van voetpaden en terrassen, 
het reinigen van auto's of op enige andere wijze water te verspillen.  
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Hoofdstuk 4 – Vernieling of beschadiging van onroerende en roerende eigendommen 
 
(De gemengde inbreuken categorie 2 vallen onder de toepassing van een nader protocolakkoord 
tussen het parket en het lokaal bestuur.) 

Hoofdstuk 5 – Opzettelijke slagen en verwondingen 
 
(De gemengde inbreuken categorie 3 vallen onder de toepassing van een nader protocolakkoord 
tussen het parket en het lokaal bestuur.) 
 

Hoofdstuk 6 – Aard en gevolgen van de vergunning 
 
1° De vergunningen waarvan sprake in deze algemene politieverordening zijn niet overdraagbaar 

en kunnen op elk ogenblik gewijzigd of ingetrokken worden door het lokaal bestuur. De 
vergunning kan in haar uitvoering worden geschorst. 

 
2° De vergunninghouder moet zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunning en deze 

ter goeder trouw uitvoeren. 
Het lokaal bestuur is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet 
foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit. 

 
3° Wanneer de vergunning betrekking heeft op een activiteit of een evenement in een voor het 

publiek toegankelijke inrichting, dan moet de vergunning zich op de plaats in kwestie bevinden; 
 
Wanneer de vergunning betrekking heeft op een activiteit op een openbare plaats of een 
inname ervan, dan moet de begunstigde de vergunning bij zich hebben tijdens de activiteit of 
de inname. 
 
In beide gevallen moet de vergunning getoond worden op verzoek. 

 
4° Bij acute noodzaak kan de burgemeester de nodige besluiten nemen en indien nodig overgaan 

tot de ambtshalve sluiting. 
 
5° Hij die de voorschriften van de bepalingen van deze algemene verordening niet naleeft, is 

burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. De gemeente is niet 
aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet naleving door derden van de bij 
deze algemene politieverordening voorgeschreven bepalingen. 
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Titel 3: Gemengde Inbreuken GAS 2 en GAS 3 

 

Gemengde inbreuken kunnen als volgt worden gedefinieerd: inbreuken op het strafwetboek 
zoals hierna bepaald, die in het gemeente- of politiereglement gesanctioneerd worden met een 
gemeentelijke administratieve sanctie en die worden gepleegd door personen van 14 jaar of 
ouder.  

 

1.1. Winkeldiefstal 
 

Inbreuk op de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden:  
a. het feit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe, en  
b. het nadeel is kleiner of gelijk aan 250,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte, en  
c. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben), met inbegrip van het nieuwe feit, minder dan 
vier (pogingen) winkeldiefstallen gepleegd in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de Algemene 
Nationale Gegevensbank (ANG), en  
d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast, en  
e. er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt door de verdachte, en  
f. er zijn geen aanwijzingen van georganiseerd karakter van de feiten.  
 
Art. 461 en 463 SWB  
Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Met diefstal wordt gelijkgesteld 
het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik. 

 

1.2. Vernielen van voertuigen 
 
Inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden:  
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 
EN  
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten 
van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) in de 
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.  
 
Artikel 521 3e lid SW 
Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en geldboete 
van vijftig euro tot vijfhonderd euro. De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke 
vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen. 

 

1.3. Vernieling of beschadiging van graven en monumenten 
 
Inbreuk op artikel 526 van het Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:  
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 
EN  
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten 
van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee 
jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen. 
 
Artikel 526 SW 
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Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij 
die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt: Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;  
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door 
het lokaal bestuur of met haar machtiging zijn opgericht;  
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare 
gebouwen zijn geplaatst. 

 

1.4. Graffiti op onroerende goederen 
 
Inbreuk op artikel 534bis van het Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:  
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 
EN  
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten 
van beschadiging en vernieling, of graffiti volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;  
 
Artikel 534bis SW 
Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of 
met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende 
goederen. 

 

1.5. Opzettelijk beschadiging van onroerende eigendommen 
 
Inbreuk op artikel 534ter van het Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:  
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 
EN  
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten 
van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee 
jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen. 
 
Art 534 ter SW 
Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of 
met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.  
 

1.6. vernieling van bomen en enten 
 
Inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek is hij die kwaadwillig één of meer bomen omhakt of 
zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat ze vergaan, of een of meer enten vernielt.  
 
Artikel 537 SW 
Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer 
enten vernielt, wordt gestraft: voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete 
van zesentwintig euro tot honderd euro; voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met 
geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen. 

 

1.7. Vernieling afsluiting, verplaatsing / verwijdering grenspalen / hoekbomen 
 
Inbreuk op artikel 545 van het Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden: 
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 
EN  
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten 
van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee 
jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen. 
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Artikel 545 SW 
Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of 
met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of 
uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere 
bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert. 
 

Inbreuk op artikel 563, 2° van het Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:  
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 
EN  
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten 
van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee 
jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen. 
 
Art 563 2° SW 
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van 
die straffen alleen worden gestraft: zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk 
beschadigen. 

 

1.8. Opzettelijke beschadiging of vernieling roerende goederen 
 
Inbreuk op artikel 559, 1° van het Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:  
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 
EN  
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen feiten 
van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de afgelopen twee 
jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen; 
 
Art 559 1° SW 
Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, 
hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen. 

 

1.9. Nachtlawaai 
 
Inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek stelt het zich schuldig maken van een nachtgerucht 
of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan verstoord worden strafbaar. De aard van het 
lawaai is van geen belang. 
 
Art 561, 1° SW 
Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen 
alleen worden gestraft: zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners 
kan worden verstoord. 

 
 

1.10. Feitelijkheden of lichte gewelddaden 
 
Inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek;  
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven 
dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte 
gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de 
klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk 
om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. 
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1.11. Verbod gezichtsbedekking 
 
Inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek stelt dat het verboden is om zich, behoudens 
andersluidende bepalingen, in de publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel 
of gedeeltelijk bedekt of verborgen zodat men niet herkenbaar is.  
Dit verbod geldt evenwel niet in het kader van arbeidsreglementen of een politieverordening naar 
aanleiding van feestactiviteiten. 
 
Artikel 563bis SW 
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van 
deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. 
Het eerste lid geldt echter niet voor hen 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 krachtens arbeidsreglementen of een 
politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten. 
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Titel 4: Inbreuken GAS 4 - verkeer 

 

Betreft een lijst van limitatief omschreven inbreuken op overtredingen, gepleegd door personen 
vanaf de leeftijd van 18 jaar, op het KB 1/12/75 Politie op het wegverkeer. betreffende stilstaan 
en parkeren en de overtredingen van de bepalingen betreffende verkeersbord C3, uitsluitend 
vastgesteld door automatisch werkende toestellen, bedoeld in art. 62 van diezelfde wet (GAS 4 
- Verkeer).  

 

Overtredingen van de eerste categorie:  
 

1.1. Artikel 22bis, 4°, a van de wegcode 
“Art. 22 bis, 4°, a) koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;” 
  

Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve op de plaatsen die 
afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de 
letter ''P'' aangebracht is, of op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 
 

1.2. Artikel 22ter, 1,3° van de wegcode 
“Art. 22ter, 1,3° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 

Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de 
verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de 
verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a 
en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke 
reglementering. 
 

1.3. Artikel 22sexies 1, 2 van de wegcode 
“Art. 22sexies, 1 en 2 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”:  
 
In voetgangerszones is het parkeren verboden. 
 

1.4. Artikel 23.1, 1° van de wegcode 
“Art. 23.1, 1° (koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting; 
indien het een rijbaan is met eenrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere 
kant opgesteld worden. 
 

1.5. Artikel 23.1, 2° van de wegcode 
“Art. 23.1, 2° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:  
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1° buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke 
berm; 
2° indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van 
de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden;  
3° indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk 
op de rijbaan opgesteld worden;  
4° indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden. 

 

1.6. Artikel 23.2 lid 1, 1° tot 3° van de wegcode 
“Art. 23.2, eerste lid, 1°, 2°en 3° en tweede lid koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:  

1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;  
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;  
3° in één enkele file.  
Art. 23.2 lid 2 Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand 
van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet 
overschrijden.  
 

1.7. Artikel 23.3 van de wegcode 
“Art. 23.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 
75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer 
van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd 
zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
 

1.8. Artikel 23.4 van de wegcode 
“Art. 23.4 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”; 
  
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 
het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere 
weggebruikers te hinderen of onveilig te maken. 
 

1.9. Artikel 24 lid 1, 2°, 4° en 7° tot 10° van de wegcode 
“Art. 24, eerste lid, 2°, 4° en 7°, 8°, 9° en 10 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een 
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen 
hinderen, inzonderheid:  
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1° op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of 
de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;  
2° op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor 
voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen; 
§ in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbij 
gelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;  
3° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke 
reglementering;  
4° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor 
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de 
onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt;  
5° op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, 
lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die 
verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt. 

 

1.10. Artikel 25.1, 1°, 2°, 3°, 5° en 8° tot 13° van de wegcode 
“Art. 25.1, 1°,2°,3°, 5°, 8°,9°,10°, 11°,12 en 13° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 

Het is verboden een voertuig te parkeren:  
1° op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en 
op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou 
verhinderen;  
2° op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of 
tramhalte aanwijst;  
3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken 
leesbaar op die inrij is aangebracht;  
4° op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen 
zou verhinderen;  
5° buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord 
B9 is aangebracht;  
6° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het 
verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;  
7° op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg;  
8° op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, 
wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;  
9° op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;  
10° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg 
met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt. 

 

1.11. Artikel 27.1.3 van de wegcode 
“Art. 27.1.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”; 
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Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de 
schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. 
 

1.12. Artikel 27.5.1, 27.5.2 en 27.5.3 van de wegcode 
“Art. 27.5.1., 5.2. en 5.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”; 
 

Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en 
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren. Binnen de bebouwde kommen 
is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale 
toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de 
plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht. Het is verboden op de openbare 
weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren. 
 

1.13. Artikel 27bis van de wegcode 
“Art. 27bis koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”; 
 
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee 
gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap 
geparkeerde voertuig. 
 

1.14. Artikel 68.3 van de wegcode 
“Art. 68.3. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 

Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door 
automatisch werkende toestellen. 

 
1.15. Artikel 71 van de wegcode 
“Art. 71. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden 
door automatisch werkende toestellen. 
 

1.16. Artikel 70.2.1 van de wegcode 
“Art. 70.2.1. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Verkeersborden E 1, E 3, E 5, E 7 en van het type E 9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet 
in acht nemen. 
 

1.17. Artikel 70.3 van de wegcode 
“Art. 70.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
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Het verkeersbord E11 niet in acht nemen. 
 

1.18. Artikel 77.4 van de wegcode 
“Art. 77.4 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken. 
 

1.19. Artikel 77.5 van de wegcode 
“Art. 77.5 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan. 
 

1.20. Artikel 77.8 van de wegcode 
“Art. 77.8 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die 
op de grond zijn aangebracht. 
 

Overtredingen van de tweede categorie:  
 
1.21. Artikel 24, lid 1, 1° tot 6° van de wegcode 
“Art. 24 lid 1, 1°,2°, 4°, 5°en 6° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een 
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen 
hinderen, inzonderheid:  

1° op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens 
plaatselijke reglementering;  
2° op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de 
rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;  
3° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze 
oversteekplaatsen;  
4° op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering 
onder de bruggen;  
5° op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid 
onvoldoende is. 
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1.22. Artikel 25.1, 4°, 6° en 7° van de wegcode 
“Art. 25.1, 4°,6° en 7° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Het is verboden een voertuig te parkeren:  

1° op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;  
2° op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;  
3° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden. 

 

1.23. Artikel 25.1.14° van de wegcode 
“Art. 25.1.14° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg”;  
 
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in 
artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de 
voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart 
zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
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Titel 5: Gemeentelijke administratieve sancties 

5.1. Bemiddelingsprocedure 
 
Er kan steeds beroep worden gedaan op de bemiddelingsprocedure inzake gemeentelijke 
administratieve sancties. Bij de ondertekening van het protocol ‘niet verkeer’ verbindt de gemeente 
zich tot de concrete uitwerking van de bemiddelingsprocedure met het oog op een maximale 
vergoeding van de geleden schade. 
 

5.2. De administratieve sancties voor overtredingen GAS 2 en GAS 3 
 
De administratieve geldboete bedraagt minimum € 60 en is proportioneel in functie van de ernst 

van de feiten.  

Onder voorbehoud van een wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties bedragen de geldboetes momenteel maximaal € 350 voor meerderjarigen 

en maximaal € 175 voor minderjarigen die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.  

Herhaling is er wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen 

de 2 jaar voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk. In geval van herhaling wordt de 

administratieve geldboete verdubbeld. 

Indien er een samenloop is van meerdere verschillende overtredingen, waarvoor administratieve 

sancties voorzien zijn, wordt één administratieve sanctie voorzien, in verhouding tot de ernst van 

alle overtredingen samen en met een maximum bedrag van € 350 voor meerderjarigen en € 175 

voor minderjaren die de leeftijd van 14 hebben bereikt op het moment van de feiten. Bij samenloop 

van een overtreding waar zowel een administratieve geldboete als een schorsing, intrekking of 

sluiting van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning is, wordt alleen de 

schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken. 

De gemeenteraden kunnen ook voorzien in alternatieve maatregelen ter vervanging van de 

administratieve geldboete zoals: 

1. Een lokale bemiddeling door tussenkomst van een bemiddelaar met het oog op herstel van 

schade en schadeloosstelling. De sanctionerend ambtenaar dient verplicht een aanbod van 

lokale bemiddeling voor te stellen aan minderjarigen die de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben 

op het moment van de feiten. Voor de meerderjarige overtreders blijft de bemiddeling 

facultatief. De hoofdtaak van de bemiddelaar bestaat uit de opstelling en de opvolging van 

alle stappen van de bemiddelingsprocedures, in opdracht van de sanctionerend ambtenaar.  

 

2. Een gemeenschapsdienst betreft maximum 30 uur voor meerderjarigen en maximum 15 uur 

voor minderjarigen en moet uitgevoerd worden binnen een termijn van 6 maanden na de 

vaststelling van de overtreding. 

Een gemeenschapsdienst kan bestaan uit een opleiding en/of een onbetaalde prestatie onder 

toezicht van de gemeente ten behoeve van gemeentediensten, niet-gemeentelijke diensten 

en verenigingen die voldoen aan de voorwaarden om gemeenschapsdiensten aan te bieden.  
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Een gemeenschapsdienst kan slechts worden aangeboden aan minderjarigen wanneer de 

bemiddeling geweigerd werd of mislukte, terwijl deze voor meerderjarigen kan worden 

aangeboden vanaf het begin van de administratieve procedure. Een gemeenschapsdienst 

omvat enkel pedagogische maatregelen en geen repressieve maatregelen. 

 

5.3. Tijdelijk plaatsverbod 
 
De burgemeester kan, in geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of 

collectieve gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen 

van de gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige 

gebeurtenissen en die een verstoring van de openbare orde of een overlast met zich meebrengen, 

beslissen over te gaan tot een tijdelijk plaatsverbod van één maand, tweemaal hernieuwbaar, jegens 

de dader of de daders van deze gedragingen. 

De modaliteiten omtrent dit tijdelijk plaatsverbod zijn bepaald in art. 47 van de wet van 24 juni 2013 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

 
5.4. De administratieve sancties voor overtredingen GAS 4 (verkeer) 
 
Voor de inbreuken verkeer kan alleen een administratieve geldboete worden opgelegd conform de 

bepalingen van het KB 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 F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. De bedragen van 

de boetes worden bepaald in dit KB en werden door de ministerraad vastgelegd. 

Er zijn twee categorieën van overtredingen inzake stilstaan en parkeren. De twee categorieën van 

parkeren en stilstaan zijn bepaald in het KB van 9 maart 2014 en latere wijzigingen.  

 De eerste categorie wordt bestraft met een administratieve geldboete van 58 euro en omvat 

de lichte overtredingen van een parkeer- of stilstandsverbod, bijvoorbeeld parkeren binnen een 

woonerf, parkeren voor de inrit van een eigendom, ... 

 De tweede categorie wordt bestraft met een administratieve geldboete van 116 euro en omvat 

de zwaardere overtredingen van een parkeer- of stilstandsverbod, bijvoorbeeld op een trottoir, 

op een zebrapad, op een fietspad,… 

Wanneer u een doorgangsverbod tijdens bepaalde tijdsperiodes (C3-negatie) negeert terwijl u niet 

beschikt over een vergunning, bedraagt de geldboete 58 euro. 
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BIJLAGE 1: NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN RELEVANTE HOGERE REGELGEVING 
 

01. Het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804; 
02. Het Strafwetboek van 8 juni 1867; 
03. De Jachtwet van 28 februari 1882; 
04. Het Veldwetboek van 7 oktober 1886; 
05. De Wet van 28 december 1964 op de bestrijding van de luchtverontreiniging; 
06. Het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 
07. Het Bosdecreet van 13 juni 1990; 
08. Het Decreet van 24 juli 1991 op de jacht (jachtdecreet); 
09. Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
10. Het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (DORO) en de 

gecoördineerde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009; 
11. Het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 
12. Het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 

(bodemdecreet); 
13. Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (materialendecreet); 
14. Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode); 
15. Het Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 juni 1984 houdende maatregelen inzake 

natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen (bermbesluit); 
16. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 

Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I); 
17. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);  
18. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische 

indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van 
titel I van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

19. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van 
het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(milieuhandhavingsbesluit); 

20. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming 
en soortenbeheer; 

21. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA); 

22. Arrest nr. 45/2014 van 23 april 2015 van het Grondwettelijk Hof inzake het beroep tot 
vernietiging van de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven 
feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, ingesteld door 
de vzw « Liga voor Mensenrechten » en de vzw « Ligue des Droits de l’Homme »; 

23. Arrest nr. 44/2015 van 23 april 2015 van het Grondwettelijk Hof inzake de beroepen tot gehele 
of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties, ingesteld door de vzw « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen », door de 
vzw « Liga voor Mensenrechten » en de vzw « Ligue des Droits de l’Homme », door Luc Lamine 
en door het Algemeen Christelijk Vakverbond en anderen. 

Een en ander met inbegrip van gebeurlijke latere wijzigingen. 
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BIJLAGE 2: PROTOCOLAKKOORD GAS NIET-VERKEER TUSSEN DE GEMEENTELIJKE 
OVERHEDEN EN HET PARKET  
 

PROTOCOLAKKOORD  

BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES  

INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) 

TUSSEN  

de gemeente/stad XXX, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 

Schepenen/gemeentecollege, namens wie handelen de heer/mevr. XXX, burgemeester, en de 

heer/mevr. XXX , algemeen directeur; 

EN  

de procureur des Konings van het Parket Oost- Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Johan 

Sabbe; 

gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het 

bijzonder op artikel 23, § 1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft, verkeersinbreuken 

uitgezonderd; 

gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet; 

gelet op het reglement/-verordening van de gemeente/stad XXX d.d. XX/XX/XXXX; 

gelet op het akkoord van de partijen om aan het initiële bestaande protocolakkoord een aantal 

aanpassingen aan te brengen; 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT 

A. Toepassingsgebied  

De bepalingen van de GAS-wetgeving en van dit protocolakkoord zijn van toepassing op meerderjarigen en 

op minderjarigen, die op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. De wet van 

24 juni 2013 preciseert immers dat een minderjarige van 14 jaar het voorwerp kan uitmaken van een 

administratieve geldboete, “zelfs wanneer deze persoon op het ogenblik van de beoordeling van de feiten 

meerderjarig is geworden”.  

B. Wettelijk kader 

Artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties (B.S. 1 juli 2013) bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan 

voorzien in een administratieve sanctie voor inbreuken op de artikelen 398, 448, 521, derde lid, 461, 

463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2°, 563, 3° en 563bis van het Strafwetboek. 
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Voor de bovenvermelde inbreuken kan een protocolakkoord worden afgesloten tussen de 

bevoegde procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen of het 

gemeentecollege. Dit protocol respecteert alle wettelijke bepalingen inzake de voorziene 

procedures voor de overtreders en mag niet afwijken van hun rechten.  

C. Protocolakkoord 

Artikel 1 - Uitwisseling van informatie 

1.1 Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen 

van hun bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling. 

Daartoe duidt de procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, 

hierna "referentiemagistraat GAS" genoemd. De door dit akkoord verbonden steden/gemeenten 

kunnen de referentiemagistraten contacteren in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de 

wet of onderhavig akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde 

processen-verbaal.  

1.2 De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de 

steden/gemeenten zijn vermeld in een aan dit protocolakkoord gevoegde bijlage. De briefwisseling 

en/of telefoongesprekken en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties 

worden aan hen gericht. 

1.3 De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde 

personen onverwijld te melden. 

1.4 De gemeenten bezorgen de procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam 

en het adres van de sanctionerend ambtenaar waarnaar de briefwisseling aangaande de 

administratieve sancties moet worden verstuurd.  Indien de gemeente beslist om een verordening 

of een besluit op te stellen of bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun 

schending de mogelijkheid van een administratieve sanctie te koppelen, verbinden zij zich ertoe om 

binnen de termijn van één maand na publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten 

over te maken aan de procureur des Konings, evenals een elektronische versie ervan aan de 

referentiemagistraat. 

Artikel 2 - Algemene voorwaarden 

2.1 De feiten dienen op grond van de vaststellingen onherroepelijk vast te staan. 

2.2 Bij vaststellingen ten laste van een onbekende dader, zal geen kopie van het proces-verbaal 

worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar.  

Indien de dader evenwel binnen de maand na de vaststellingen van de feiten alsnog geïdentificeerd 

wordt, kan de procureur des Konings beslissen geen vervolging in te stellen en de zaak overmaken 

aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar. 

2.3 Als de bevoegde sanctionerende ambtenaar, tijdens het toepassen van de procedure tot het 

opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete, vaststelt dat de verdachte zich 



43 

 

kennelijk ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, draagt hij het dossier over aan bij de 

referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering. 

Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij 

zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van de feiten met inbegrip van het feit 

waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld. Hij deelt zijn beslissing mee aan de 

sanctionerend ambtenaar binnen de termijn van 2 maanden na ontvangst van het dossier. 

2.4 De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te 

vragen bij de verbaliserende politiediensten indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het proces-

verbaal of na verweer van de overtreder. 

2.5 Indien aan de voorwaarden voor de toepassing van dit protocol voldaan is, kan de 

sanctionerende ambtenaar, vanaf de ontvangst van kopie van de vaststellingen, de GAS-procedure 

opstarten. Hij zal dus geen mededeling van de procureur des Konings dienen af te wachten. 

Uitzondering: de procureur des Konings behoudt zich het recht voor, omwille van specifieke 

omstandigheden eigen aan het dossier, een bepaald dossier naar zich toe te trekken om zelf tot 

strafrechtelijke vervolging over te gaan.  Deze omstandigheden kunnen onder meer betrekking 

hebben op: 

- de omvang van de schade; 

- recidive; 

- de hoedanigheid van de verdachte; 

- de leeftijd van de verdachte; 

- veelheid van de feiten; 

- publieke beroering. 

 

2.6 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten indien de feiten 

bedoeld in dit protocol samenhangen met andere feiten die niet in aanmerking komen voor 

administratieve sancties of met feiten die hebben geleid tot een gerechtelijke vrijheidsberoving, 

bevestigd door de procureur des Konings. 

2.7 De gemeentelijke administratieve sanctie wordt toegepast op gemengde inbreuken die zich 

voordoen als openbare overlast, dus niet op gemengde inbreuken die louter binnen de familiale 

sfeer gepleegd worden1.

2.8 De gemeente verbindt zich tot de ontwikkeling van de bemiddelingsprocedure met het oog op 

een maximale vergoeding van de geleden schade. 

 

                                                           
1 Handelt om gemengde inbreuken die omschreven worden als intrafamilaal geweld overeenkomstig de 

bepalingen van de COL3/2006, zijnde alle vormen van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld 

tussen leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd. 
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Artikel 3 - Afhandeling van de gemengde inbreuken. 

3.1. Er wordt in de volgende gevallen toepassing gemaakt van de gemeentelijke administratieve 

sanctie in zover opgenomen in de reglementen en verordeningen van de gemeente/stad : 

3.1.1. inbreuk op de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek‡, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden: 

a. het feit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe, en 

b. het nadeel is kleiner of gelijk aan 250,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte, en 

c. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben), met inbegrip van het nieuwe feit,  minder 

dan vier (pogingen) winkeldiefstallen gepleegd  in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de 

ANG, en 

d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast, en 

e. er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt door de verdachte, 

en 

f. er zijn geen aanwijzingen van georganiseerd karakter van de feiten. 

 
3.1.2. inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek§, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden: 
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 

EN 

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 

afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen. 

 

3.1.3. inbreuk op artikel 526 van het Strafwetboek**, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden: 

                                                           
‡ Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Met diefstal 

wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik. 

§ Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis 

en geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro.  

De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van 

onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen. 

** Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro 

wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:  

Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; 

Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd 

zijn en door het lokaal bestuur of met haar machtiging zijn opgericht; 

Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere 

openbare gebouwen zijn geplaatst. 
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a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 

EN 

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 

afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen; 

 

3.1.4. inbreuk op artikel 534bis van het Strafwetboek††, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden: 
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 

EN 

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling, of graffiti volgens de Algemene Nationale 

Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen; 

 

3.1.5. inbreuk op artikel 534ter van het Strafwetboek‡‡, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden: 
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 

EN 

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 

afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen; 

 

3.1.6.    inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek§§; 
 
3.1.7. inbreuk op artikel 545 van het Strafwetboek***, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden: 

                                                           
†† Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 

tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti 

aanbrengt op roerende of onroerende goederen. 

‡‡ Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 

tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans 

onroerende eigendommen beschadigt. 

§§ Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of 

een of meer enten vernielt, wordt gestraft: voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie 

maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro; voor elke ent, met gevangenisstraf van 

acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die 

straffen alleen. 

*** Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 

tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten 

dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook 

gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen 

verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert. 
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a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 

EN 

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 

afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen; 

 
3.1.8. inbreuk op artikel 559, 1° van het Strafwetboek†††, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden: 
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 

EN 

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 

afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen; 

 

3.1.9. inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek‡‡‡; 

3.1.10. inbreuk op artikel 563, 2° van het Strafwetboek§§§, onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden: 
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte; 

EN 

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 

afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen; 

 

3.1.11. inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek****; 

                                                           
††† Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: zij die, buiten de gevallen omschreven in 

boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen 

of vernielen. 

‡‡‡ Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met 

een van die straffen alleen worden gestraft: zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer 

waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. 

§§§ Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen 

of met een van die straffen alleen worden gestraft: zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke 

materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen. 

**** Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven 

dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, 

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

behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op 

iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. 
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3.1.12. inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek††††; 

3.2. Er wordt in de volgende gevallen geen toepassing gemaakt van de gemeentelijke 

administratieve sanctie: 

3.2.1. Inbreuk op artikel 398 strafwetboek‡‡‡‡ 

3.2.2. Inbreuk op artikel 448 strafwetboek§§§§. 

Artikel 4 – Kennisgevingen 

4.1. Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties dient de sanctionerend ambtenaar zijn beslissing ter kennis te brengen van 

de overtreder per aangetekende brief en, in geval van de in artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni 

2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bedoelde inbreuken (gemengde 

inbreuken), van de procureur des Konings. 

 

De kennisgeving aan de procureur des Konings gebeurt maandelijks door op uniforme digitale wijze 

een lijst te bezorgen aan het parket van de procureur des Konings met vermelding van het proces-

verbaalnummer, de naam en de voornamen van de overtreders, de aard van de inbreuken en de 

genomen beslissingen. 

De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat de procureur des Konings zal 

aanleveren*****. 

 

                                                           
†††† Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven 

dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende 

wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk 

bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. 

Het eerste lid geldt echter niet voor hen 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 krachtens 

arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten. 

‡‡‡‡ Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 

tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen. 

Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf 

van een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro. 

§§§§ Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van de 

omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee 

maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen. 

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, iemand 

die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is 

bekleed, door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening. 

***** Zie bijlage 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&bron=doc&anchor=ln59-582


48 

 

4.2. Om te voldoen aan artikel 22, § 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties (toesturen aan de procureur des Konings van een kopie van de 

vaststellingen GAS1-inbreuken ten laste van minderjarigen)  zal maandelijks op uniforme digitale 

wijze aan de procureur des Konings een lijst worden bezorgd houdende de GAS1-inbreuken begaan 

door minderjarigen, met vermelding van het proces-verbaalnummer, de naam en de voornamen 

van de minderjarige, de geboorteplaats en –datum, de aard van de inbreuken en de genomen 

beslissingen. 

 

De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat de procureur des Konings zal 

aanleveren†††††. 

 

4.3. Met betrekking tot de inbreuken die principieel niet in aanmerking komen voor de toepassing 

van gemeentelijke administratieve sancties zal de politie geen kopie van vaststellingen aan de 

sanctionerend ambtenaar bezorgen.   

Artikel 5 – Wijzigingen 

Elke wijziging aan huidig protocolakkoord kan worden aangebracht bij wijze van addendum, 

behoorlijk te dagtekenen en te ondertekenen door alle partijen vermeld in de aanhef van huidig 

protocolakkoord. 

Artikel 6 - Bijlagen  

De bijlagen maken integraal deel uit van het onderhavig protocolakkoord om er samen mee te 

worden uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend. 

 

Artikel 7 – Inwerkingtreding 

Bij eventuele wijzigingen zal het nieuwe protocol slechts in werking treden op de datum van 

ondertekening. In afwachting blijft het bestaande protocol gelden.  

Dit protocolakkoord heft het bestaande protocolakkoord op voor alle bepalingen die een wijziging 

inhouden en zet de toepassing ervan verder met dien verstande dat de gewijzigde bepalingen in 

werking zullen treden op de datum van de ondertekening van het nieuwe protocolakkoord.   

 

Opgemaakt te XXX , op XX/XX/XXXX in zo veel exemplaren als er partijen zijn. 

 

Voor de gemeente/stad XXX   Parket van de procureur des Konings te Oost- 

Burgemeester,     Vlaanderen 

Algemeen directeur 

 

Voor de gemeente/stad XXX  

Burgemeester,  

Algemeen directeur 

                                                           
††††† Zie bijlage  
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BIJLAGE 3: PROTOCOLAKKOORD GAS VERKEER TUSSEN DE GEMEENTELIJKE 
OVERHEDEN EN HET PARKET  
  

PROTOCOLAKOORD 

BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 

INBREUKEN VERKEER 

TUSSEN  

de gemeente/stad XXX, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 

Schepenen/gemeentecollege, namens wie handelen de heer/mevr. XXX, burgemeester, en de 

heer/mevr. XXX, algemeen directeur; 

EN 

de procureur des Konings van het Parket Oost- Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Johan 

Sabbe. 

gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het 

bijzonder op artikel 23, § 1, vijfde lid; 

gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet; 

gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 (B.S. 20/06/14), betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor 

de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 

werkende toestellen; 

gelet op de politieverordening XXX van de stad/gemeente XXX d.d. XXX; 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT 

Wettelijk kader en toepassingsgebied 

Artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 

1 juli 2013) bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in een 

administratieve sanctie voor de inbreuken die worden bepaald door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 

1, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.  

Het K.B. van 9 maart 2014 (B.S. 20 juni 14) bepaalt in artikel 1 dat de gemeenteraad in zijn besluiten 

of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor de overtredingen van het 

koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, die in artikel 2 van het K.B. van 9 maart 2014 
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worden opgesomd en die begaan worden door meerderjarige natuurlijke personen of door 

rechtspersonen. Inbreuken begaan door minderjarigen zullen bijgevolg uitsluitend op het niveau 

van het parket worden behandeld. 

Protocolakkoord 

Artikel 1 - Uitwisseling van informatie 

1.1 Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen 

van hun bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling. 

Daartoe duidt de procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, 

hierna "referentiemagistraat GAS" genoemd. De door dit akkoord verbonden steden/gemeenten 

kunnen de referentiemagistraten contacteren in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de 

wet of onderhavig akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde 

processen-verbaal.  

1.2 De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de 

steden/gemeenten zijn vermeld in een aan dit protocolakkoord gevoegde bijlage. De briefwisseling 

en/of telefoongesprekken en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties 

worden aan hen gericht. 

1.3 De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde 

personen onverwijld te melden. 

1.4 De gemeenten bezorgen de procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam 

en het adres van de sanctionerend ambtenaar waarnaar de briefwisseling aangaande de 

administratieve sancties moet worden verstuurd.  Indien de gemeente beslist om een verordening 

of een besluit op te stellen of bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun 

schending de mogelijkheid van een administratieve sanctie te koppelen, verbinden zij zich ertoe om 

binnen de termijn van één maand na publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten 

over te maken aan de procureur des Konings, evenals een elektronische versie ervan aan de 

referentiemagistraat. 

Artikel 2 - Algemene voorwaarden 

2.1 De feiten dienen op grond van de vaststellingen onherroepelijk vast te staan. 

2.2 Alle minderjarigen, zijnde alle personen beneden de volle leeftijd van 18 jaar, worden 

uitgesloten van de toepassing van dit protocolakkoord. 

2.3 De processen-verbaal ten laste van een onbekende dader of een niet-geïdentificeerde dader of 

persoon zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk worden, voor zover er geen onmiddellijke 

inning kan toegepast worden, toegezonden aan de procureur des Konings. 

2.4 De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te 

vragen bij de verbalisanten indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het proces-verbaal of na 

verweer van de overtreder. 
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2.5 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten: 

- indien er verkeersinbreuken worden vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig dat 

op directe of indirecte wijze lijkt betrokken te zijn bij een ongeval,  of  

- wanneer er een verband is met een andere gemengde inbreuk, of 

- voor overtredingen op de autosnelwegen (art. 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties). 

2.6 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten indien de feiten 

bedoeld in dit protocol in verband staan met andere feiten die niet in aanmerking komen voor een 

gemeentelijke administratieve sanctie of feiten die tot een gerechtelijke vrijheidsberoving, 

bevestigd door de procureur des Konings, hebben geleid. 

2.7 Aangezien processen-verbaal inzake overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en 

overtredingen van de bepalingen betreffende verkeersbord C3, vastgesteld met automatisch 

werkende toestellen, rechtstreeks worden toegezonden aan de sanctionerend ambtenaar, dient de 

sanctionerend ambtenaar, telkens niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden waardoor de 

ambtenaar zijn bevoegdheid verliest, het origineel proces-verbaal ten laatste binnen één maand na 

ontvangst te bezorgen aan de procureur des Konings, afdeling politieparket. 

Artikel 3 - Afhandeling van de inbreuken 

3.1 Er wordt in de volgende gevallen toepassing gemaakt van de gemeentelijke administratieve 

sanctie: 

3.1.1. overtredingen van eerste categorie: 

a. artikel 22 bis, 4°, a) koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (binnen de woonerven en de erven, 

is het parkeren verboden, behalve op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking 

in een andere kleur en waar de letter ''P'' aangebracht is, of op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat); 

b. artikel 22ter, 1,3° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (op de openbare wegen voorzien van 

verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen 

aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden 

F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering); 

c. artikel 22sexies, 1 en 2 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 

de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (in voetgangerszones is het 

parkeren verboden); 

d. artikel 23.1, 1° (koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg elk stilstaand of geparkeerd voertuig 

moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting; indien het een rijbaan is met eenrichtingsverkeer, mag 

het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden); 
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e. artikel 23.1, 2° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (elk stilstaand of geparkeerd voertuig 

moet worden opgesteld buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke 

berm;  indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg 

een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden; indien de berm niet breed genoeg is, moet 

het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; indien er geen bruikbare berm is, 

moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden); 

f. artikel 23.2, eerste lid, 1°, 2°en 3° en tweede lid koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (elk 

voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden: 1° zover mogelijk van de aslijn van 

de rijbaan; 2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 3° in één enkele file. 

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij 

daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden); 

 g. artikel 23.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (fietsen en tweewielige bromfietsen moeten 

buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden 

zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd 

zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 

de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg); 

h. artikel 23.4 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de 

parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 

de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere 

weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.); 

i. artikel 24, eerste lid, 2°, 4° en 7°, 8°, 9° en 10 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ° 
(het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen 

betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: op 3 meter of 

meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht 

zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; op de 

rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de 

oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen; in de nabijheid van de kruispunten, op 

minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbij gelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke 

reglementering; op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke 

reglementering; op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen 

waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten 

zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt; op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor 

voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die 

verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt);  

j. artikel 25.1, 1°,2°,3°, 5°, 8°,9°,10°, 11°,12 en 13° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het 

is verboden een voertuig te parkeren: op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd 

voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen; 

op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst; voor de inrij 
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van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; op elke 

plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen; buiten de 

bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht; op de rijbaan 

wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; op de 

rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; op rijbanen 

met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen 

daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen; op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 

buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de 

middenberm die deze rijbanen scheidt); 

k. artikel 27.1.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden onjuiste aanduidingen op de 

schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de 

parkeerplaats verlaten heeft); 

l. artikel 27.5.1., 5.2. en 5.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 

op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden op de 

openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar 

te parkeren. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met 

een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen 

waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht. Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer 

dan drie uur na elkaar te parkeren); 

m. artikel 27bis koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het niet hebben aangebracht van de speciale 

kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit 

hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte 

van het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig); 

n. artikel 68.3. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het niet in acht nemen van het verkeersbord 

C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen); 

o. artikel 68.3. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het niet in acht nemen van het verkeersbord 

F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen); 

p. artikel 70.2.1. koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (verkeersborden E 1, E 3, E 5, E 7 en 

van het type E 9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht nemen); 

q. artikel 70.3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het verkeersbord E11 niet in acht nemen); 

r. artikel 77.4 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het stilstaan of parkeren is verboden op 

markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken); 
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s. artikel 77.5 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het stilstaan of parkeren is verboden op witte 

markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 

de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen 

moeten staan); 

t. artikel 77.8 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het stilstaan of parkeren is verboden op de 

dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht); 

3.1.2. overtredingen van de tweede categorie: 

a. artikel 24 lid 1, 1°,2°, 4°, 5°en 6° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden 

een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor 

de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: op de trottoirs en, binnen de 

bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering; op de fietspaden en op minder 

dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te 

verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; op de oversteekplaatsen voor 

voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op 

minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen; op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens 

plaatselijke reglementering onder de bruggen; op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de 

zichtbaarheid onvoldoende is); 

b. artikel  25.1, 4°,6° en 7° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 

op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden een voertuig 

te parkeren: op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de 

rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden; op de plaatsen waar de doorgang van 

spoorvoertuigen zou belemmerd worden; wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou 

worden); 

c. artikel 25.1.14° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden een voertuig te 

parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 

december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 

weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart 

zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 

op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg); 

3.2 Er wordt geen toepassing gemaakt van de administratieve sanctie in de volgende gevallen: 

3.2.1 overtredingen van de vierde categorie: 

a. artikel 24, lid 1, 3° koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het is verboden een voertuig te laten 

stilstaan, of te laten parkeren op de overwegen); 
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Artikel 4 – Kennisgevingen 

4.1. De sanctionerend ambtenaar brengt zijn beslissing ter kennis van de procureur des Konings. Dit 

gebeurt maandelijks door op uniforme digitale wijze een lijst te bezorgen met vermelding van de 

pv-nummers, namen en voornamen van de overtreders, de aard van de inbreuken en de genomen 

beslissingen. 

De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des 

Konings zal worden aangeleverd.  

4.2. Met betrekking tot de inbreuken die principieel niet in aanmerking komen voor de toepassing 

van gemeentelijke administratieve sancties zal de politie geen kopie van vaststellingen aan de 

sanctionerend ambtenaar bezorgen.   

 Artikel 5 – Wijzigingen 

Elke wijziging aan huidig protocolakkoord kan worden aangebracht bij wijze van addendum, 

behoorlijk te dagtekenen en te ondertekenen door alle partijen vermeld in de aanhef van huidig 

protocolakkoord. 

 Artikel 6 - Bijlagen  

De bijlagen maken integraal deel uit van het onderhavig protocolakkoord om er samen mee te 

worden uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend. 

 

Opgemaakt te XXX, op XX/XX/XXXX  in zo veel exemplaren als er partijen zijn. 

 

Voor de stad/gemeente XXX    Parket van de procureur des Konings te Oost- 

Burgemeester,     Vlaanderen 

Algemeen directeur 

 

Voor de stad/gemeente XXX  

Burgemeester,  

Algemeen directeur 
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Memorie van Toelichting 
Vloeit voort uit de vergadering met de jeugdconsulenten en de jeugdraden. 

1) Speeltuigen 13 jaar 

De reden waarom de leeftijd van 13 jaar in het artikel 1.5 weerhouden wordt, heeft enerzijds betrekking op 

het technisch aspect van deze speeltuigen, waarbij de toestellen ontworpen werden in functie van een 

welbepaalde doelgroep. Deze toestellen zijn ontworpen om een beperkt gewicht en een verantwoord 

gebruik te garanderen. In de technische omschrijvingen bij de aankoop van deze toestellen zal dit duidelijk 

omschreven zijn. De toestellen of het overgrote deel van de toestellen op de speeltuinen die in onze zone 

geplaatst werden, zijn dus inderdaad bedoeld voor kinderen tot een beperkte leeftijdsgrens. Boven de leeftijd 

van 13 jaar worden deze toestellen overbelast en vaak verkeerd gebruikt wat dan weer aanleiding geeft tot 

schade en ongevallen.  

2) Bemiddelingsprocedure 

Conform de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013 (verder vermeld als 

de GAS-wet), komt het de lokale overheden toe om bepaalde vormen van overlast en onveiligheid (zoals 

opgenomen in het politiereglement) administratief te sanctioneren.  

De wetgever voorziet in een administratieve geldboete die maximum € 350 is voor meerderjarigen en € 175 

voor minderjarigen OF indien de Sanctionerend Ambtenaar van oordeel is dat een alternatieve straf 

aangewezen is, kan een bemiddeling worden voorgesteld. 

De lokale bemiddeling wordt gedefinieerd als: 

“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”‡‡‡‡‡ 

Voor minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de feiten, is het 

bemiddelingsaanbod wettelijk gezien verplicht en dit in tegenstelling tot de meerderjarigen waar het in 

samenspraak met de Sanctionerend Ambtenaar wordt voorgesteld. 

Uiteraard kunnen de ouders, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige kunnen op hun 

verzoek de minderjarige gedurende de ganse bemiddelingsprocedure, begeleiden§§§§§.  

Ook de bemiddelaar ondersteunt en begeleidt beide partijen gedurende de ganse procedure. Het 

bemiddelingsaanbod is gratis en deelname is vrijwillig. De minderjarigen krijgen tevens gratis bijstand door 

een advocaat via de BJB (bureau voor juridische bijstand). 

Indien de bemiddelingsprocedure tot een positief resultaat leidt, kan de Sanctionerend Ambtenaar geen 

administratieve geldboete meer opleggen. In geval van weigering van het aanbod of falen van de 

bemiddeling, kan de Sanctionerend Ambtenaar alsnog een GAS-boete opleggen.  

WAAROM GAS-BEMIDDELING BIJ MINDERJARIGEN TOEPASSEN? 

Bemiddeling werkt sensibiliserend  

Gezien de jonge leeftijd van de betrokkenen (14-18j) kan het voorvallen dat de ernst of de gevolgen van de 

feiten niet ten volle worden ingezien. Een gesprek met het rechtstreekse slachtoffer kan de betrokkene doen 

                                                           
‡‡‡‡‡ Art. 4, 2° van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013. 
§§§§§ Art. 18 § 1  van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013. 
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inzien welke gevolgen de inbreuk heeft teweeg gebracht voor het slachtoffer en biedt de kans om iets terug 

te doen, wat dat dan ook moge zijn. 

Bemiddeling werkt responsabiliserend 

Door te kiezen voor bemiddeling bij minderjarigen, wordt de jonge betrokkene geresponsabiliseerd en legt 

hij of zij verantwoording af voor zijn of haar daden. Bovendien zijn het vaak de ouders die, indien een boete 

zou worden voorgesteld, dit betalen en weten we niet welke opvoedkundige maatregelen van thuis uit 

worden meegegeven.  

De minderjarige kan door een bemiddeling een geldboete vermijden, maar niet zonder enige vorm van 

verantwoordelijkheid op te nemen, wat net de sterkte is van bemiddeling. 

Bemiddeling werkt gemeenschapsvormend 

Een inbreuk veroorzaakt een verstoorde relatie tussen de betrokkene, het slachtoffer en de maatschappij. 

Door met elkaar in dialoog te gaan en inzicht te krijgen in de context en beleving van beide partijen, wordt 

de relatie tussen beiden herstelt en wordt zelf actief op zoek gegaan naar een oplossing voor hun conflict.  

Aan de oorzaak van overlast, onveiligheid en zelfs criminaliteit ligt vaak een gebrek aan sociale cohesie, die 

door bemiddeling terug kan wordt versterkt. Door zeer laagdrempelig mensen inzicht te bieden, via dialoog, 

in de waarden en normen van een samenleving kunnen de tegenstellingen en spanningen in de samenleving 

op een preventieve manier weggewerkt worden. Bovendien hebben angst- of onveiligheidsgevoelens meer 

te maken met een onvermogen rond communicatie, spanningen en conflictsituaties. Net hier probeert 

bemiddeling een mouw aan te passen. 

Bemiddelingen zijn een onderdeel van een integrale aanpak van onveiligheid en overlast 

Gemeenten die ervoor kiezen om bemiddeling aan te bieden werken niet enkel repressief, maar ook reactief/ 

curatief. Werken op alle fronten van de integrale en geïntegreerde veiligheidsketen loont. 

Bemiddeling veroorzaakt een lagere graad van criminalisering van jongvolwassenen 

Door minderjarigen niet meteen te beboeten/ bestraffen, worden jongeren minder gecriminaliseerd. Een 

bemiddeling klinkt immers een pak minder beladen dan een administratieve geldboete of sanctie. 

Bemiddeling biedt een (snellere) afhandeling bij gemengde inbreuken 

De zogenaamde ‘gemengde inbreuken’ komen toe bij het parket die kan beslissen om een bepaald dossier 

zelf af te handelen of kan beslissen om het administratief te laten afhandelen door de gemeenten.  

Door de grote achterstand en het tijdsgebrek bij de parketten, worden overlastdossiers vaak niet vervolgd, 

terwijl net die inbreuken een grote bijdrage hebben tot het onveiligheidsgevoel. Bemiddeling is dan een 

goede oplossing in deze dossiers omdat hier vaak een direct slachtoffer kan geïdentificeerd worden. 

WELKE SOORTEN BEMIDDELING VOOR MINDERJARIGEN BESTAAN ER? 

Er zijn 2 soorten bemiddeling te onderscheiden, afhankelijk wie het slachtoffer is: 

o een bemiddeling nav een geschil tussen 2 partijen, waarbij met de partijen actief gezocht wordt 

naar een oplossing.  

o Voorbeelden zijn: blaffende honden, nachtlawaai, beschadiging andermans goederen,… 

 

o een bemiddeling nav een inbreuk tegen ‘de gemeenschap’ waarbij er geen sprake is van een direct 

aanwijsbaar slachtoffer. Hier moet de dader een alternatieve prestatie leveren om zijn/ haar daden 

recht te zetten.  
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o Voorbeelden hier zijn: sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast op straat,… 

 

WELKE UITKOMSTEN KAN EEN BEMIDDELING HEBBEN? 

Een bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door dialoog tussen betrokkene en slachtoffer. Met dit 

gegeven in het achterhoofd kan een bemiddelingsovereenkomst vele vormen aannemen. Bij minderjarigen 

mondt een bemiddeling in de meeste gevallen (99%) uit in het uitvoeren van een herstelprestatie bij een 

gemeentedienst (containerpark, bibliotheek, …). 

Andere vormen van herstel komen ook voor maar in mindere mate: 

o Het laten herstellen of zelf herstellen van de veroorzaakte schade 

o Een financiële compensatie van geleden schade 

o Opleiding of sessie sensibilisering 

o Mondelinge en schriftelijke excuses 

o Het nemen van structurele maatregelen zodoende de overlast te doen ophouden 

In elk geval beoogt een bemiddelingsovereenkomst een herstel tussen beide partijen. 

MEEST VOORKOMENDE INBREUKEN BIJ GAS-BEMIDDELINGEN VOOR MINDERJARIGEN 

GERECHTELIJKE ARRONDISSEMENT GENT (2018 – 2019): 

We maakten een oplijsting van de meest voorkomende inbreuken bij minderjarigen: 

2018: 148 dossiers minderjarigen waarvan 

- 106 dossiers wildplassen 

- 13 dossiers glasverbod 

- 12 sluikstort/zwerfvuil 

- 17 andere 

2019 : 134 dossiers minderjarigen waarvan  

- 99 dossiers wildplassen 

- 12 dossiers lawaai overlast 

- 10 dossiers glasverbod 

- 13 andere 

 

3) Motivatie leeftijdsverlaging 16-14 jaar 

Vaststelling dat minderjarigen -16jaar, niet woonachtig in onze zone, afzakken op ons grondgebied 

bijvoorbeeld ter gelegenheid van fuiven, samenscholingen, speelpleinproblematieken en hier vaak de 

oorzaak zijn van diverse vormen van overlast.  

Voor zonale cijfers: zie bijlage bij dit document (Excel). 

 


