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ALGEMENE POLITIEVERORDENING 
 
 

WETTELIJK KADER 
 
 
Wetten 
 

 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. 

 
Koninklijke Besluiten 
 

 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. 

 
Ministeriële Besluiten 
 

 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. 

 



Omzendbrieven 
 

 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. 

 



Titel 1 – Algemene bepalingen 
 

1.1. Toepassingsgebied 
 
1.1.1. 
 
Met ingang van 1 oktober 2015, is deze algemene politieverordening van toepassing op het 
hele grondgebied, en elke natuurlijke persoon 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 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 en de niet-limitatieve lijst van relevante regelgeving is te 
vinden in bijlage 2. 
 

1.2. 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. 
 
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 16 jaar en ouder. 
 



Gemeentelijke overheid: de wettelijke organen van actief bestuur en de daartoe aangeduide 
ambtenaren van de gemeente. 
 
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 18 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 18 jaar of ouder; ook de GAS3-inbreuken genoemd. 
 
Hinder: Overlast die onder meer kan blijken uit de klachten, meldingen en vaststellingen en 
waarover de bevoegde overheid zal oordelen. 
 
Inname of innemen: een openbare plaats bezetten, anders dan parkeren. 
 
Landelijke wegen: onverharde of halfverharde wegen en publiekrechterlijke 
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. 
 
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. 
 
Overdag: periode van 7.00 uur tot 19.00 uur. 
 
Personen met een handicap 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. 
 
Vergunning: een afgeleverde toestemming of toelating voorzien van een behoorlijk 
gemotiveerd besluit. 
 
Werkdag: alle dagen, behalve zondag en wettelijke feestdagen. 
 
 

Titel 2 – Inbreuken 
 

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; 

 
02. werken buiten de rustdagen die aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor 

de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van werken aan dergelijke 
eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige 
voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk geluid te voorkomen; 

 
03. van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden 

uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van 
rampen; 

 
04. van een door de gemeentelijke overheid 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.  
 
1.1.4. Niet-ingedeelde muziekinrichtingen 
 
§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 21 kalenderdagen vooraf schriftelijk worden 
aangevraagd. 

 
§3 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 zondagen en wettelijke feestdagen rustdagen is het gebruik van de in §1 vermelde 

toestellen niet toegestaan. 
 
§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 of vreugdesalvo’s 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 en/of wensballonnen op te laten. 
De burgemeester kan afwijkingen toestaan. Een uitzondering hierop wordt gemaakt 
voor het afsteken van vuurwerk in open lucht op nieuwjaarsnacht tussen middernacht en 
1.00 uur; hiervoor is geen voorafgaande schriftelijke vergunning vereist. Wensballonnen 
blijven ten allen tijde verboden. 

 
§3 Het is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van 

burgemeester en schepenen feestgeschut af te vuren en kanonschoten te lossen. 
 
Vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen die gebruikt worden of kennelijk 
bedoeld zijn om gebruikt te worden in strijd met bovenvermelde bepalingen, kunnen in 
bewaring genomen worden. 
 
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 
 
De houders van dieren moeten de nodige maatregelen nemen opdat hun dieren geen 
geluidshinder veroorzaken.  



1.1.11. Het gebruik van afval-, glas-, groen- en kledingcontainers 
 
Tijdens de nacht is het verboden om afval in de openbare containers voor afval, glas, groen en 
kleding te deponeren. 
 
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. 
 
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 carnavalfeesten, 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 de gemeentelijke overheid 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. 
 

1.4. Dieren 
 
Dieren moeten door hun begeleider met alle gepaste middelen onder controle gehouden 
worden. Honden moeten met een leiband vastgehouden worden. 
 

1.5. Parken en plantsoenen, speelpleinen, buurtspeelpleinen, sportterreinen en 
recreatiedomeinen 
 
In parken en plantsoenen, speelpleinen, buurtspeelpleinen, sportterreinen en 
recreatiedomeinen 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 kinderspeelzandbakken toe te laten; 
04. de fauna te verstoren; 
05. watersport te beoefenen; 
06. dieren uit te zetten. 

 



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 weigeren 
hun woon- of zwerfwagens 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 vergunning dient te vermelden welke dieren 
aanwezig zijn en het exacte aantal. 
 
 

Hoofdstuk 2 – Openbare veiligheid 
 

2.1. Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen en 
manifestaties. 
 
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 in het algemeen bijeenkomsten met een openbaar karakter te houden zonder 
de voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester. De kennisgeving moet aan de 
burgemeester gericht worden, ten minste 21 kalenderdagen voor de voorziene start van de 
gebeurtenis. 
 



2.1.2. Activiteiten met risico op ordeverstoring 
 
De burgemeester moet, in het geval waar de organisator risico op ordeverstoring inschat, 
minstens 48 uur vooraf of in elk geval tijdig zodat een advies van de politiediensten mogelijk 
is, schriftelijk op de hoogte gebracht worden van activiteiten die door hun aard en de 
verwachte toeloop een gevaar/hinder vormen voor de openbare veiligheid. 
 
2.1.3. Verstoring 
 
Het is verboden op welke manier dan ook concerten, spektakels en bijeenkomsten op een 
openbare plaats of in open lucht, toegelaten door de gemeentelijke overheid, te verstoren. 
 
2.1.4. Openbare bijeenkomsten in niet publiek toegankelijke inrichtingen  
 
Elke activiteit met meer dan 100 gelijktijdig toegelaten personen in niet publiek toegankelijke 
inrichtingen moeten vooraf schriftelijk gemeld worden aan de burgemeester. 
 
2.1.5. Zich niet identificeerbaar vertonen op openbare plaatsen 
 
H et is verboden om op een openbare plaats het gelaat dusdanig te bedekken dat de 
identificatie van de persoon onmogelijk is. Dit verbod geldt niet voor personen die deelnemen 
aan of zich begeven van en naar socio-culturele activiteiten. 
 

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, 
o p z e t t e l i j k  het verkeer t e  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 
 
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. 
 
Geen afsluiting of beplanting mag: 
01. hinderlijk zijn voor de weggebruikers; 
02. de zichtbaarheid van verkeerstekens, straatnaamborden, andere aanduidingsplakkaten, 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. 
 
2.2.5. Bedelverbod 
 
Het is verboden hinder te bezorgen met 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 p l a a t s  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. 

 

2.4. Huisnummers 
 
Iedere bewoner, of bij ontstentenis daarvan iedere houder van een zakelijk recht (eigenaars, 
vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van 
bewoning, erfdienstbaarheid of huurders), van een gebouw brengt het huisnummer die door 
de gemeentelijke overheid toegekend werd goed zichtbaar 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 of deze wateren te bevuilen. 
De burgemeester kan hierop uitzonderingen toestaan. 
 
 

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 gebruikte 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. 

 
3.1.2. Voetpaden, bermen en greppels 
 
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 binnen de bebouwde kom de 
voetpaden, bermen en de greppels voor hun, al dan niet, bebouwde eigendommen rein 
houden. 
 



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 Met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet bezoldigd goederenvervoer of 

gezamenlijke vervoer van personen is het wassen of het schoonmaken van voertuigen 
toegelaten op de openbare weg op dusdanige wijze dat het voor de andere weggebruikers 
geen hinder vormt; het mag in geen geval tussen 22.00 uur en 7.00 uur gebeuren. 

 
3.1.6. Honden 
 
§1 De begeleiders  van honden moeten ervoor zorgen dat de u itwerpselen van hun 

dieren op de openbare plaatsen, de openbare wegen en de private eigendommen van 
derden worden verwijderd en achtergelaten in de daartoe bestemde vuilnisbakken. 

 
§2 Hiertoe moeten de begeleiders van honden steeds in het bezit zijn van een geschikt 

recipiënt voor het verwijderen van de uitwerpselen. 
 
§3 Personen met een handicap 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 biociden 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 de gemeentelijke 
overheid. 

 
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 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.  

 
3.3.2. 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. 
 

3.4. 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. 
 
 

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 de gemeentelijke overheid.) 
 
 

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



Hoofdstuk 6 – Aard en gevolgen van de vergunning 
 
§1 De vergunning waarvan sprake in deze algemene politieverordening is niet overdraagbaar 

en kan op elk ogenblik gewijzigd of ingetrokken worden door de gemeentelijke overheid. 
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. 
De gemeentelijke overheid 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. 

 
 

Titel 3 – Gemeentelijke administratieve sancties 
 

3.1. Inbreuken van categorie 1 
 
Inbreuken op deze algemene politieverordening kunnen worden bestraft met administratieve 
sancties. 
 
Als deze inbreuken worden gepleegd door één of meer minderjarigen die de volle leeftijd 
van 16 jaar hebben bereikt op het moment van het plegen van de feiten, kan een 
administratieve geldboete worden opgelegd. 
 
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de 
inbreuk die de boete verantwoordt. Bij eventuele herhaling kan de boete worden verzwaard. De 
boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk 
vastgestelde maximum van 350 euro of maximum 175 euro, indien de inbreuk gepleegd wordt 
door een minderjarige die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
 
De minderjarige heeft in alle gevallen het recht om gehoord te worden. 



3.2. Gemengde inbreuken categorie 2 
 
Voor inbreuken op de bepalingen uit Titel 2 - Hoofdstuk 4 van deze algemene 
politieverordening beschikt de procureur des Konings over een termijn van twee maanden, te 
rekenen van de dag van de ontvangst van het origineel van het proces-verbaal, om de hiertoe 
aangestelde sanctionerende ambtenaar in te lichten dat een opsporingsonderzoek of een 
gerechtelijk onderzoek werd opgestart, vervolging werd ingesteld, dan wel dat hij oordeelt het 
dossier te moeten seponeren bij gebrek aan toereikende bezwaren. 
 
Deze mededeling doet de mogelijkheid vervallen voor de hiertoe aangestelde sanctionerende 
ambtenaar om een administratieve geldboete op te leggen. 
 
Vóór het verstrijken van deze termijn kan de hiertoe aangestelde sanctionerende ambtenaar 
geen administratieve geldboete opleggen. 
 
Na het verstrijken ervan kunnen de feiten enkel nog administratiefrechtelijk worden bestraft. 
De hiertoe aangestelde sanctionerende ambtenaar kan dan een administratieve geldboete 
opleggen. 
 

3.3. Gemengde inbreuken categorie 3 
 
Voor inbreuken op de bepalingen uit Titel 2 - Hoofdstuk 5 van deze algemene 
politieverordening kan de hiertoe aangestelde sanctionerende ambtenaar enkel een 
administratieve geldboete opleggen indien de procureur des Konings binnen een termijn van 
twee maanden heeft laten weten dat dit volgens hem aangewezen is en dat hijzelf geen gevolg 
aan de feiten zal geven. 
 

3.4. Bemiddelingsprocedure 
 
Er kan steeds beroep worden gedaan op de bemiddelingsprocedure inzake gemeentelijke 
administratieve sancties. 
 

3.5. 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 een 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. 
 



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. 
 



BIJLAGE 2 
PROTOCOLAKKOORD TUSSEN DE GEMEENTELIJKE OVERHEID EN HET PARKET 
 
 
Wordt vastgesteld middels afzonderlijk behoorlijk gemotiveerd besluit. 
 



MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
Ingevolge de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties 
werd er gevraagd om een document te ontwerpen dat voor de vier gemeenten van de politiezone 
zoveel als mogelijk uniform zou zijn. Aanvankelijk werd hiervoor teruggegrepen naar een 
ontwerptekst opgemaakt door de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Het 
politiecollege had sowieso van bij de start voorzien in evaluatie, tijdstippen op regelmatige basis. 
Door het fenomeen van wensballonnen werd er gevraagd om een toevoeging te doen aan de 
goedgekeurde algemene politieverordening. Ingevolge deze wijziging, hoofdzakelijk de tekst 
goedgekeurd door de gemeenteraad van Gent, werd het duidelijk dat er in de oorspronkelijke 
tekst heel wat vermeldingen stonden die niet meer actueel zijn in onze samenleving. Om deze 
reden werd de tekst in zijn geheel herzien en gecorrigeerd. De korpschef heeft vervolgens de vier 
gemeentesecretarissen van de politiezone Regio Rhode & Schelde, aangevuld met de commissaris 
directie openbare orde, de milieuambtenaar van de gemeente Destelbergen (expert inzake 
milieuwetgeving) en het diensthoofd secretariaat van de gemeente Melle (notulering), 
bijeengeroepen. 
 
De tekst werd aangepakt op basis van volgende principes: 
01. de tekst terugbrengen tot de essentie en alle overbodige artikels verwijderen; 
02. de tekst leesbaarder maken zowel taalkundig als inhoudelijk; 
03. de tekst actualiseren naar de hedendaagse maatschappelijke noden en fenomenen; 
04. de tekst in overeenstemming brengen met de huidige regelgeving en wetgeving; 
05. de tekst aanpassen aan de opmerkingen/verbeteringen uit de diverse politieke fracties; 
06. de tekst in overeenstemming brengen met de adviezen uit de diverse gemeentelijke 

adviesraden; 
07. alle dubbelzinnigheden uit de tekst weren; 
08. de tekst aanvullen conform de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS1, GAS2, GAS3 en GAS-Verkeer). 
 
Met enige trots werd op 19 november 2014 het resultaat van ambtelijk overleg voorgelegd. Deze 
tekst voldoet aan de verwachtingen van onze inwoners en van onze beleidsmensen. De tekst is 
ook zeer werkbaar voor de vaststellers en de vervolgingsambtenaren. Het spreekt voor zich dat dit 
geen eindpunt is want dat de inhoud even snel moet aangepast worden als onze maatschappelijke 
veranderingen. Het document werd vervolgens in de verschillende gemeenten besproken op 
gemeenteraadscommissies waar zulks gebruikelijk is. De korpschef heeft op 28 januari 2015 
toelichting gegeven aan de voorzitters van de verschillende gemeentelijke adviesraden, waarna de 
verschillende gemaakte op- en aanmerkingen terug werden besproken en de tekst desgevallend 
aangepast. Het komt uiteindelijk aan de burgemeesters – binnen de schoot van het politiecollege 
– en de verschillende colleges van burgemeester en schepenen toe om een finale tekst voor te 
leggen aan de gemeenteraden. Vervolgens kan werk worden gemaakt van wijzigingen aan het 
(gezamenlijk) evenementenformulier, de redactie van de verschillende collegebesluiten in 
uitvoering hiervan, een gezamenlijke retributie voor prestaties van de politiediensten en de 
opleiding van de verschillende betrokken gemeente- en politieambtenaren.  
 
De korpschef staat erop om iedereen die een bijdrage leverde tot de realisatie van dit document 
te bedanken. 
 
Dit is teamwork! 


