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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 
Artikel 1 - Toepassingsgebied  

 
Dit algemeen politiereglement wil bijdragen tot de leefbaarheid in de gemeente Kruibeke, met zijn 

deelgemeenten Bazel en Rupelmonde, en in de gemeente Temse, met zijn deelgemeenten Elversele, Steendorp 
en Tielrode, door het voorzien van een sanctie voor vormen van overlast. 

 

Het algemeen politiereglement is van toepassing op het grondgebied van beide gemeenten en op iedereen die 
zich op dit grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. 

 
Het algemeen politiereglement is onder meer van toepassing op de volgende plaatsen: 

- de openbare weg: de weg die voor alle verkeer te land open staat, maar waarvan het gebruik wordt 

ingeperkt door de verkeerswetgeving. Het gaat om de rijbaan en aanhorigheden, dit wil zeggen alles 
wat ten behoeve van de weg staat of is aangelegd en tot zijn behoud strekt. 

- openbare plaatsen: 
o iedere gesloten plaats in de zin van artikel 26 van de Grondwet die voor een openbare 

vergadering in de zin van hetzelfde artikel wordt aangewend of voor iedereen toegankelijk is, 
hetzij occasioneel, hetzij uit haar aard of primaire bestemming 

o de overige ruimtes in open lucht indien die voor iedereen toegankelijk zijn. 

- het privaat domein. 
 

 
Artikel 2 - Vergunningen 

 

De beoogde vergunning of toelating, afgeleverd in het kader van het algemeen politiereglement, heeft een 
precair karakter en wordt herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die 

de gemeente niet aansprakelijk stelt. 
 

De vergunning wordt steeds schriftelijk en voorafgaandelijk uitgereikt. Ze kan op ieder moment ingetrokken 

worden wanneer het algemeen belang het vereist. 
 

De vergunninghouder moet zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunning en moet erover waken 
dat het voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid, 

rust, netheid en/of gezondheid in het gedrang kan brengen. 
 

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de – al dan niet foutieve – uitoefening 

van de bij de vergunning beoogde activiteit. 
 

De vergunninghouder moet op verzoek van de lokale politie of de door het gemeentebestuur gemachtigde 
ambtenaren de vergunning tonen.  

 

 
Artikel 3 - Maatregelen burgemeester 

 
Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties, zelfs indien 

de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de burgemeester de nodige maatregelen nemen. 
 

De eigenaars, huurders, bezitters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten zich 

schikken naar de besluiten van de burgemeester. 
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In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de voorgeschreven maatregelen, alsook indien het 

onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester ambtshalve overgaan tot het nemen 

van maatregelen op kosten en risico van de in gebreke blijvende partijen. Het niet-naleven van maatregelen van 
de burgemeester kan worden bestraft met een administratieve sanctie. 

 
 

Artikel 4 - Aansprakelijkheid 

 
De persoon die de bepalingen van het algemeen politiereglement niet naleeft, is burgerrechtelijk aansprakelijk 

voor de schade die uit het niet-naleven van de bepalingen voortvloeit. Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk 
voor dergelijke schade. 

 
 

Artikel 5 – Verzoeken / bevelen van politie 

 
Ieder die zich op een openbare plaats bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet zich 

onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie of van eender welke gemachtigde ambtenaar. 
 

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

politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in geval van brand, 
overstroming of hulpoproep. 
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HOOFDSTUK 2  OPENBARE VEILIGHEID EN RUST 

 

Afdeling 1  Lawaai 

  

Artikel 1 - Storend lawaai overdag en ’s nachts – Bestrijding geluidshinder 

 
§ 1 Er mag overdag geen nodeloos storend lawaai worden veroorzaakt. In het algemeen wordt verboden, het 

maken en het laten maken van elk gerucht of rumoer dat van aard is de rust van de inwoners te storen, en dat 

veroorzaakt wordt zonder noodzaak of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg of vooruitzicht. 
 

§ 2 Het veroorzaken van nachtgerucht of nachtrumoer, van 22 uur tot 7 uur ‘s morgens, waardoor de rust van 
de inwoners kan worden verstoord, kan worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 561.1° van het 

strafwetboek of met een administratieve geldboete. 
 

§ 3 Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde 

klacht wanneer het geluid: 
- het gevolg is van spelende kinderen overdag voor zover zij geen gebruik maken van overdreven 

elektronisch versterkte muziek; 
- het gevolg is van werken aan de openbare weg of openbare plaatsen voor het aanleggen van openbare 

nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die 

overheid; 
- het gevolg is van werken uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen, waarvoor 

door de bevoegde overheid een vergunning werd verleend, of van verbeterings-, verbouwings- of 
onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en 

waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden; 
- het gevolg is van het bewerken van velden of seizoensgebonden oogstactiviteiten, uitgevoerd door bos-, 

land- en tuinbouwers in hoofd- of bijberoep, hetzij door loonwerkers, en dit op week-, zon- en 

feestdagen; 
- het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid of zonder verder uitstel moeten 

worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van noodsituaties 
of om de gevolgen van noodsituaties te beperken; 

- het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of evenement, voor zover de in 

de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 
 

 
Artikel 2 - Gebruik van zendapparaten en het maken van geluidsreclame 

 

Er mogen geen zendapparaten worden gebruikt voor het voeren van reclame buiten gebouwen (bv. radio, 
televisie, luidsprekers, versterkers, enz.). Evenmin mogen dergelijke zendapparaten worden gebruikt wanneer 

de werking ervan aanleiding kan geven tot samenscholingen die het verkeer of de openbare orde en rust 
kunnen verstoren en/of hinder kan veroorzaken voor de omwonenden. 

Leurhandels mogen, tussen 10 uur en 22 uur, zonder toelating, bij het te koop aanbieden van hun waren, wel 
gebruikmaken van geluidsversterkingstoestellen, op voorwaarde dat de uitzending niet langer dan 10 seconden 

duurt en slechts met tussenpozen van minstens 2 minuten wordt herhaald. Deze voorwaarde is niet van 

toepassing op ijsventers. 

Tussen 22 uur en 10 uur is het gebruik van geluidsreclame of aankondigingssignalen in elk geval verboden. 

Het college van burgemeester en schepenen kan bij een schriftelijke en voorafgaande toelating een afwijking 
verlenen op bovenstaande bepalingen. 
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Artikel 3 - Lawaai veroorzaakt in publiektoegankelijke inrichtingen of woningen of in open lucht 
 

De eigenaar of uitbater van een publiek toegankelijke inrichting moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen 

opdat het lawaai veroorzaakt in zijn inrichting, de buurtbewoners niet zou storen. 

De bewoners moeten ervoor zorgen dat muziek en andere geluiden voortgebracht in hun woning of 

aanhorigheden de buurtbewoners niet storen. 

Zijn aan een voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen 

onderworpen: 
- muziek- of zanguitvoeringen in open lucht; 

- gebruik van geluidsproducerende of geluidsversterkende toestellen – van welke aard ook – in open lucht. 

De machtiging van het college bepaalt de uren en dagen waarop de uitvoeringen of het gebruik van de 

geluidsproducerende en geluidsversterkende toestellen toegelaten zijn. Het college kan ook de maximale 

geluidssterkte bepalen, uitgedrukt in decibels (dB(A)), mits naleving van de Vlaamse omgevingswetgeving. 
 

 
Artikel 4 - Lawaai veroorzaakt door dieren 

 

Dieren mogen geen hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, gejank, geschreeuw, 
gekrijs of een ander aanhoudend geluid dat storend kan zijn. De houders van dieren moeten alle diervriendelijke 

maatregelen treffen om hinder en verstoring van de rust voor de omwonenden te voorkomen. 
 

 
Artikel 5 - Lawaai veroorzaakt door alarmkanonnen 

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen is het verboden om 
alarmkanonnen te gebruiken. 

Indien men een toelating heeft, dienen deze toestellen op minimum 100 meter van de dichtbijgelegen woning of 
de openbare weg te worden opgesteld (met uitzondering van de woning van de aanvrager). 

 

 
Artikel 6 - Lawaai veroorzaakt door feestgeschut, vreugdeschoten en voetzoekers 

 
Zonder voorafgaande schriftelijk toelating van het college van burgemeester en schepenen is het verboden 

zowel op het openbaar domein als op private eigendommen onder alle vormen feestgeschut en vreugdeschoten 

af te steken en voetzoekers te werpen. 
 

 
Artikel 7 - Lawaai door voertuigen 

 
§ 1 De openbare rust mag niet worden verstoord door geluiden voortgebracht door een muziekinstallatie, 

geplaatst in of op een voertuig (bv. boem-boem cars), ongeacht of het voertuig een open dak heeft of de ramen 

ervan geopend zijn. 
 

§ 2 Wanneer bij de vaststelling van een overtreding van §1 de bestuurder niet werd geïdentificeerd, wordt 
vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig. De houder van de 

kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op 

het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder 
kenbaar te maken, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen. De mededeling van de 

identiteit van de bestuurder dient te gebeuren binnen de 15 dagen na de datum van kennisgeving van de 
inbreuk via aangetekende brief. 
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Artikel 8 - Lawaai veroorzaakt door een niet-ingedeelde inrichting  
 

Een niet-ingedeelde inrichting mag geen rustverstorende activiteit uitoefenen tussen 19 uur en 7 uur. De 
exploitant moet de nodige maatregelen nemen om mogelijke geluidshinder in de buurt te beperken. Bij 

overtreding kan de burgemeester de tijdelijke buitengebruikstelling van de inrichting bevelen.  

 
 

Afdeling 2  Veiligheid en orde op de openbare weg en op  
                    openbare plaatsen 
 

 

Artikel 1 - Vrijhouden van de openbare weg en openbare plaatsen 

 

§ 1 De openbare plaatsen mogen niet worden belemmerd door het achterlaten van om het even welke 
voorwerpen of uitgravingen tenzij uit noodzaak of mits een schriftelijke toelating van het college van 

burgemeester en schepenen. 

§ 2 Het verkeer van voetgangers moet steeds op een veilige en comfortabele manier verzekerd blijven.  

§ 3  De huurders en, bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars of diegenen met eender welk mogelijk 

zakelijk recht van private eigendommen gelegen langs de openbare weg moeten ervoor zorgen dat bomen, 
hagen, heesters, beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen met geen enkel deel ervan: 

- over de rijbaan (inclusief het fietspad) hangen op minder dan 4,50 meter boven de grond 
- over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangen op minder dan 2,50 meter boven de grond 

- het zicht op verkeerstekens of andere aanduidingen van openbaar nut belemmeren 

- een belemmering betekenen voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting of de leesbaarheid 
van de straatborden 

- het verkeer hinderen 
- het normale uitzicht op de openbare weg belemmeren, in de nabijheid van bochten en kruispunten 

- een gevaar kunnen vormen voor gebruikers van de openbare weg of voor éénieder die zich op de 
openbare weg wil begeven. 

Bovendien moet de maximum hoogte van de beplantingen in een voortuin of op een perceel grond gelegen aan 

een bocht of kruispunt worden beperkt tot 0,70 meter in volgende situatie: 
 

Gelegen in de driehoek gevormd door de grenzen tussen het 

openbaar domein en het privédomein en de schuine lijn bekomen 

door de verbinding te maken van de twee punten op de grenzen, die 

op 5 meter van het hoekpunt van het privédomein gelegen zijn. 

  

  

  

  

De beplantingen moeten regelmatig onderhouden en gesnoeid worden. 

In functie van de plaatselijke verkeersgesteldheid kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen 
op deze regels toestaan. 
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Bij inbreuken op deze bepaling kunnen ambtshalve snoeiwerken worden uitgevoerd. Hiervoor wordt aan de 

overtreder de kostprijs aangerekend overeenkomstig het toepasselijk retributiereglement.  
 

§ 4 Het is verboden om vergunde of door de bevoegde overheid geplaatste tijdelijke verkeersborden te 
verplaatsen of om hun doel te wijzigen door deze te verplaatsen, om te draaien of te verstoppen. Het is 

eveneens verboden om wijzigingen aan te brengen aan de tekst, tekeningen of aanduidingen van tijdelijke 

verkeersborden. 

 

Artikel 2 - Verlichten van obstakels en uitgravingen  
 

Materialen, steigers en om het even welke andere obstakels, die zijn opgesteld, neergelegd of achtergelaten op 
openbare plaatsen en die vallen onder het toepassingsgebied van de tijdelijke privatiseringen (hfst. 3, afd.1) 

moeten worden verlicht. Dit geldt ook voor uitgravingen. 

 
 

Artikel 3 - Voorwerpen aanbrengen 
 

Het is verboden op daken, op dorpels, aan kroonlijsten of goten, aan of tegen gevels van woningen of 

gebouwen voorwerpen te plaatsen of te hangen die door hun val schade kunnen veroorzaken. 
Bij de plaatsing van bloembakken of bloempotten dienen alle voorzorgsmaatregelen te worden getroffen, die 

nodig zijn om te beletten dat ze op de openbare weg zouden vallen. 

 
 

Artikel 4 - Beschadigen van gedenktekens of grafstenen, monumenten, standbeelden, 
kunstvoorwerpen, e.a. 

 
Het vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen van gedenktekens of grafstenen en monumenten, 

standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering zijn bestemd en door de 

bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht en van monumenten, standbeelden, schilderijen of 
welke kunstvoorwerpen ook die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst, kan worden 

bestraft met de straffen voorzien in artikel 526 van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. 
 

 

Artikel 5 - Opzettelijk beschadigen van onroerende eigendommen 
 

Het opzettelijk beschadigen van de onroerende eigendommen van iemand anders kan worden bestraft met de 
straffen voorzien in artikel 534 ter van het strafwetboek of met een administratieve geldboete.  

 

 
Artikel 6 - Opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende eigendommen  

 
Het opzettelijk beschadigen of vernielen van de roerende eigendommen van iemand anders, kan worden 

bestraft met de straffen voorzien in artikel 559,1° van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. 
Hieronder vallen niet de vernielingen, beschadigingen en het aanrichten van schade bedoeld in boek II, titel IX, 

hoofdstuk 3 van het strafwetboek, die alleen strafrechtelijk kunnen worden bestraft. 

 
 

Artikel 7 - Opzettelijke beschadigen van stedelijke of landelijke afsluitingen 
 

Het opzettelijk beschadigen van stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, kan 

worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 563,2° van het strafwetboek of met een administratieve 
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geldboete.  

 

 
Artikel 8 - Onbruikbaarmaking van rijtuigen 

 
De gehele of gedeeltelijke onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en 

motorvoertuigen wordt bestraft met de straffen voorzien in artikel 521, derde lid van het strafwetboek of met 

een administratieve sanctie. 
 

 
Artikel 9 - Gemaskerd, vermomd of verkleed rondlopen 

  
Het is verboden zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen 

te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is.  

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 of in het kader van de 
openbare gezondheid.  

Dit verbod is niet van toepassing voor activiteiten met commerciële of niet-commerciële doeleinden en culturele 

en sportieve manifestaties zoals jeugdwerking, carnaval, stoeten, Sinterklaas, Kerst, enz.  
Overtredingen kunnen worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 563bis van het strafwetboek of met 

een administratieve geldboete. 
 

 
Artikel 10 - Kwaadwillig omhakken of verminken van bomen 

 

Het kwaadwillig omhakken van een of meer bomen of zodanig snijden, verminken of ontschorsen dat zij 
vergaan en het vernielen van een of meer enten, kunnen worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 537 

van het strafwetboek of met een administratieve geldboete.  
 

 

Artikel 11 - Dempen van grachten, verplaatsen of verwijderen van grenspalen 
  

Het geheel of ten dele dempen van grachten, afhakken of uitrukken van levende of dode hagen, het vernielen 
van landelijke of stedelijke afsluitingen uit welke materialen ook gemaakt, het verplaatsen of verwijderen van 

grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen de verschillende erven te 

bepalen, tenzij met toestemming van de wegbeheerder, kunnen worden bestraft met de straffen voorzien in 
artikel 545 van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. 

 
 

Artikel 12 - Klimmen in bomen en struiken en betreden van beplantingen en grasvelden  
 

Op openbare plaatsen is het niet toegelaten in bomen en struiken te klimmen, beplantingen te betreden en 

bloemen en planten te vernielen of te verwijderen. Betreden van grasvelden is toegestaan tenzij anders 
aangeduid. 

In speelbossen is klimmen in bomen en struiken toegestaan.  
 

 

Artikel 13 -  Kappen en rooien van bomen 
 

Niemand mag, behoudens bepalingen opgenomen in hogere reglementeringen, zonder voorafgaande en 
uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, bomen kappen of rooien. 

De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in de vergunning. 
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Artikel 14 - Zwemmen in openbare waters 

 
In alle waters op het openbaar domein is het verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 

college te zwemmen, baden of te duiken, tenzij deze activiteiten onderhevig zijn aan de meldings- of 
vergunningsplicht conform de Vlaamse omgevingswetgeving. 

 

 
Artikel 15 - Betreden van bevroren wateren 

 
Het is verboden zich op ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens, waterlopen, 

gecontroleerde overstromingsbieden en potpolders, tenzij anders aangeduid. Tevens mogen geen 
verwarmingstoestellen of verkoopstanden op het ijs gestald worden zonder toelating van het college van 

burgemeester en schepenen. 

 
Verwarmingstoestellen en verkoop- of verhuurstanden mogen enkel op de oevers van de bevroren waters 

worden geplaatst na toestemming van het college van burgemeester en schepenen. 
 

 

Artikel 16 - Spelen / spelactiviteiten / speelstraten 
 

§ 1 Uitgezonderd op de speciaal door het gemeentebestuur daartoe aangelegde speelterreinen of in straten, 
mogen op de openbare weg en op openbare plaatsen geen spelactiviteiten worden beoefend die de 

voorbijgangers zouden kunnen hinderen, het verkeer zouden kunnen belemmeren of ongevallen met letsels, of 
schade aan deze openbare plaatsen zouden kunnen veroorzaken.  

 

§ 2 De speeltoestellen mogen enkel gebruikt worden voor de functies en door personen die de leeftijd hebben 

waartoe deze toestellen ontworpen werden.  

§ 3 De inrichting van een speelstraat dient te gebeuren volgens de modaliteiten bepaald in het reglement 
speelstraten. 

 

 
Artikel 17 - Beoefenen van extreme ontspanningsmomenten  

 
Het beoefenen van alle extreme ontspanningsmomenten (bv. elastiekduiken) zoals bedoeld in het koninklijk 

besluit van 4 maart 2002 met betrekking tot de organisatie van extreme ontspanningsmomenten, is niet 

toegelaten op openbare plaatsen, op of aan gebouwen of infrastructuur, zelfs onder voorwaarden.  

 

 
Artikel 18 - Aanbrengen van spandoeken, draden, toestellen of verbindingen op of over  

de openbare weg  
 

Het aanbrengen van spandoeken, draden, toestellen of (andere) verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, op 

of over de openbare weg, is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van 
burgemeester en schepenen.  

 
 

Artikel 19 - Overnachten en kamperen 

 
§ 1 Tenzij men over een voorafgaande en schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen beschikt, mogen woonwagens, caravans en tenten slechts gedurende de tijd die nodig is voor de 
doortocht, op het grondgebied van de gemeente vertoeven.  
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§ 2 Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op grond van de openbare veiligheid, gezondheid 

en rust het oponthoud van woonwagens, caravans en tenten in de gemeente verbieden.  
 

§ 3 Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op iedere plaats van 
de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, wagen, vrachtwagen, 

caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen. Dit verbod is niet van toepassing op de 

parkeerplaatsen die hiertoe zijn aangelegd en opengesteld. 
 

 
Artikel 20 - Vuurwerk / wensballonnen 

 
§ 1 Op de openbare weg, openbare plaatsen en private eigendommen is het niet toegestaan vuurwerk te 

ontsteken (het doen ontploffen van voetzoekers inbegrepen) tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toelating 

van het college van burgemeester en schepenen. 
  

§ 2 Het is te allen tijde verboden om zowel op openbare als private plaatsen wensballonnen op te laten. Onder 
wensballonnen wordt verstaan een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete lucht die 

opgewarmd wordt door een vlam.  

 
 
Artikel 21 - Vuurkorven / kampvuren 

 
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 

schepenen vuur te maken op de openbare weg en op openbare plaatsen (bv. het plaatsen van vuurkorven, het 
maken van kampvuren, enz.). 

 

 
Artikel 22 - Sneeuwruiming en ijzelbestrijding  

 
De huurders en bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars of diegenen met eender welk mogelijk zakelijk 

recht, zijn verplicht langs de door hen al dan niet bewoonde of niet-bebouwde eigendommen, de trottoirs over 

een breedte van 1,50 meter vrij te maken van sneeuw en van elke vorm van gladheid. Indien het trottoir smaller 
is dan 1,50 meter, moet het over de gehele breedte sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt. Tevens moeten de 

huurders en bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars of diegenen met eender welk mogelijk zakelijk recht, 
de straatgoten en straatkolken vrijhouden van sneeuw.  

De verplichting tot het begaanbaar maken van trottoirs en het vrijmaken van de straatgoten en straatkolken ter 

hoogte van appartementsgebouwen rust op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij 
ontstentenis daarvan op deze van de hoger gelegen verdiepingen.  

De geruimde sneeuw- of ijsmassa moet worden opgehoopt aan de uiterste rand van het trottoir, zodanig dat 
deze niet op de rijbaan terechtkomt, en dat de autobushalten, opritten en oversteekplaatsen voor voetgangers 

onbelemmerd blijven.  
Sneeuw of ijs van particuliere eigendommen mag in geen geval gestort of opgehoopt worden op het trottoir, in 

de straatgoot of op de rijbaan. 

Bij vriesweer is het niet toegelaten op de trottoirs, in de straatgoten of op de rijbaan enige vloeistof te storten 
die ijsvorming kan veroorzaken. 

 
 

Artikel 23 - Gebruik van laserpennen  

 
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen is het 

verboden gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het voortbrengen 
of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig licht.  
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Artikel 24 - Bedelverbod  
 

Het is verboden zowel op de openbare weg als in elke voor het publiek toegankelijke plaats en met name in de 
commerciële centra en straten:  

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

- door het bedelen de vlotte doorgang van het voetgangers- en andere verkeer te hinderen of te 
belemmeren. Er kan overgegaan worden tot een inbeslagname van de in overtreding van dit artikel 

verzamelde gelden of goederen en de verbeurdverklaring kan ervan worden uitgesproken.  
 

 
Artikel 25 - Diefstallen  

 

Het bedrieglijk wegnemen van een zaak die iemand anders toebehoort, alsook het bedrieglijk wegnemen van 
andermans goed voor een kortstondig gebruik worden bestraft met de straffen voorzien in de artikelen 461 en 

463 van het strafwetboek of met een administratieve sanctie.  
 

 

Artikel 26 - Feitelijkheden  
 

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, kunnen worden 
bestraft met de straffen voorzien in artikel 563, 3° van het strafwetboek of met een administratieve sanctie. 

 

 
Artikel 27 – Toegang parken  

 
Het Scheldepark in Temse, het kasteelpark Wissekerke en het Kortbroek in Kruibeke zijn toegankelijk voor het 

publiek van zonsopgang tot zonsondergang. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop afwijkingen 

(n.a.v. evenementen) toestaan. 
 

 
Artikel 29 – Schadelijke middelen  

 

§ 1 Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te bezitten indien de handel of het 
bezit ervan gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel, met als doel het bekomen van een roeseffect. 

 
§ 2 Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties, worden de schadelijke middelen waarvan sprake in 

§1 door de politie in beslag genomen en vernietigd conform artikel 30 van de Wet van het politieambt. 
 

 

Artikel 30 – Valse meldingen  
 

Het is verboden valse berichten van brand, overstroming of eender welk ander gevaar of voorval, dat de 
tussenkomst van de brandweer, politie- of hulpdiensten tot gevolg heeft, te melden of te laten melden. 
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Afdeling  3 Samenscholingen, manifestaties, evenementen, 
(buurt)feesten en fuiven 
 

 
Artikel 1 - Voorafgaande schriftelijke toelating  

 
Samenscholingen, manifestaties, evenementen, (straat- en buurt)feesten of fuiven op openbare en private 

plaatsen, zijn onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 

schepenen in de volgende gevallen (niet cumulatief):  
- ze vinden plaats op het openbaar domein;  

- ze vinden plaats in een gebouw dat eigendom is van of wordt beheerd door de gemeente;  
- het betreft een openluchtfuif;  

- ze vinden plaats op het privaat domein, toegankelijk voor het publiek, en hebben een impact op de 

verkeerssituatie waardoor maatregelen nodig zijn.  
 

Behoudens bovenstaande gevallen behoudt het college van burgemeester en schepenen zich het recht voor 
omwille van de aard, de omvang of de omstandigheden van de voorgenomen activiteit, deze afhankelijk te 

stellen van een voorafgaande schriftelijke toelating.  
 

De organisator moet vóór het houden van de activiteit tijdig een aanvraag indienen bij het college van 

burgemeester en schepenen, via het aangewezen formulier, met vermelding van alle noodzakelijke gegevens. 
 

De organisator en de deelnemers aan het evenement, het (straat- of buurt)feest of de fuif moeten zich 
gedragen naar de voorwaarden opgelegd in de schriftelijke toelating en de onderrichtingen van de lokale politie 

en de door het gemeentebestuur gemachtigde ambtenaren. 

 
 

Artikel 2 - Auto- en publiciteitskaravanen 
 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden op 
de openbare weg en openbare plaatsen om het even welke karavaan in te richten. 

 

 
Afdeling 4 Dieren 
 

 
Artikel 1 - Honden aan de leiband houden   
 

De eigenaar, houder of begeleider van een hond moet zijn hond op openbare plaatsen steeds aan de leiband 
houden, met uitzondering van de daartoe voorziene hondenlosloopzones. Honden mogen niet in de plantsoenen 

lopen, opdat zij er geen schade zouden aanrichten of hun behoefte zouden doen. Honden mogen niet 

rondzwerven op private goederen die de eigenaar, houder of begeleider van de hond niet toebehoren of 
waarvan zij het gebruik niet hebben. Het is niet toegestaan honden te laten baden in vijvers, behoudens daar 

waar toegestaan. Honden mogen niet worden opgehitst en moeten worden teruggehouden wanneer zij 
voorbijgangers aanvallen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. Bovendien mogen eigenaars, houders of 

begeleiders hun honden niet onder elkaar doen of laten vechten of doen of laten springen op personen.   

 
 

Artikel 2 – Ketting / hondenren 
 

Het is verboden honden aan de ketting vast te leggen. Indien de hond buiten de woning geen gebruik kan 

maken van een ruimte in open lucht, voldoende groot en hoog genoeg omheind, dient hij ondergebracht te 
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worden in een doelmatige ren met een minimumoppervlakte van 4 m². In zijn ren moet de hond beschikken 

over een degelijk hok, dat waterdicht is en dat beschermt bij alle weersomstandigheden. 

 
 

Artikel 3 - Gevaarlijke honden 

De burgemeester kan ten aanzien van honden die lichamelijke letsels bij personen of dieren hebben 

veroorzaakt, die regelmatig als loslopend zijn gesignaleerd of die op basis van bewezen feiten als zeer agressief 

moeten worden gekenmerkt, elke bijkomende maatregel nemen die hij nodig acht om herhaling te voorkomen. 
Indien noodzakelijk kan hij beslissen hen van het grondgebied van de gemeente te laten verwijderen, 

desgevallend te laten vangen en/of te doden. 
 

 
Artikel 4 -  Hondenpoep 
 

De begeleiders en/of eigenaars van honden moeten ervoor zorgen dat het dier of de dieren hun behoefte niet 
doen in andermans bebouwde eigendommen. Hondenpoep en hondenpoepzakjes mogen niet worden 

achtergelaten op de openbare weg en openbare plaatsen. De eigenaar, houder of begeleider van een hond, met 

uitzondering van blinden, slechtzienden en met blindengeleidehond, moet instaan voor het verwijderen van de 
uitwerpselen van zijn hond door middel van een daartoe geschikt zakje, dat indien mogelijk wordt 

dichtgeknoopt. De begeleiders van honden dienen steeds in het bezit te zijn van een zakje voor het verwijderen 
van de uitwerpselen van hun dier. De politie en de gemachtigde ambtenaren kunnen voormelde personen 

verzoeken het leeg zakje te tonen. Deze bepaling ontslaat de bewoners niet van hun verplichting het voetpad 

voor hun woning rein te houden. 
 

 
Artikel 5 - Laten uitvliegen / afschrikken duiven 
 

Het is verboden om duiven – van welk ras of van welke soort ook – die gedurende het speelseizoen niet 
deelnemen aan prijsvluchten, te laten uitvliegen op zon- en feestdagen vooraleer de prijskampen gesloten zijn. 

Het is verboden op eender welke wijze de duiven die deelnemen aan prijsvluchten af te schrikken. Het 
speelseizoen loopt van 15 maart tot 31 oktober. 

 

 
Artikel 6 - Voederen van dieren 

 
§ 1 Op openbare plaatsen mogen geen dieren (duiven, eenden, meeuwen, e.a.) worden gevoederd. Er mag op 

de openbare weg en op openbare plaatsen geen voedsel worden achtergelaten voor dieren.  

 
§ 2 In afwijking van § 1 mogen houders van een voederpas zwerfkatten voederen op het openbaar domein. De 

voederpas dient te worden aangevraagd bij de milieudienst, die op zijn beurt zorgt voor een schriftelijke 
toelating. 

Voor het voederen mag enkel voedsel bestemd voor katten gebruikt worden en geen voedselresten, karkassen, 

visgraten, slachtafval, enz. Het voedsel mag alleen worden aangeboden in hygiënische bakjes, die dagelijks 
verwijderd en afgewassen worden. Onder geen enkel beding mag er zwerfvuil of afval achtergelaten worden op 

de voederplaats, zoals blikken, vlootjes, plastic enz. De voederpas wordt afgeleverd op naam en is niet 
overdraagbaar. Deze is voor onbepaalde duur of tot de situatie op de voederplaats wijzigt. Bij niet-naleving van 

de voorwaarden kan de voederpas worden ingetrokken of kan een administratieve geldboete worden opgelegd. 
 

 

Artikel 7 - Rondzwervende, kwaadaardige of woeste dieren  
  

Eigenaars en houders van dieren, met uitzondering van katten en duiven, mogen deze dieren niet laten 
rondzwerven en moeten de nodige maatregelen nemen om te verhinderen dat deze dieren op de openbare weg 
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terechtkomen. De eigenaar of houder dient het terrein en/of de plaats waar de dieren zich bevinden van een 

afsluiting te voorzien die in overeenstemming is met de fysiologische en ethologische eigenschappen van het 

dier. 
 

 
Artikel 8 - Toegangsverbod dieren 

 

De toegang tot de begraafplaatsen en/of andere openbare plaatsen, waar er uitdrukkelijk een toegangsverbod is 
voor dieren, is verboden met uitzondering van hulpdieren. 

 
 

Artikel 9 - Vissen in openbare waters 
 

In de vijvers van openbare parken en plantsoenen en in bufferbekkens mag niet worden gehengeld, noch 

mogen er op gelijk welke wijze vissen of watervogels worden uitgehaald of in geplaatst.  
 

Op volgende plaatsen is vissen toegestaan, mits in het bezit te zijn van een visverlof: 
In Kruibeke: 

- de Polders van Kruibeke op de daarvoor door het agentschap Natuur en Bos voorziene plaatsen 

- in het voor het doel van de vissport aangelegde visvijvers. 
In Temse: 

- Gelaagpark Steendorp (enkel toegelaten op vijver met vlonders)  
- Provinciaal domein Roomacker (enkel toegelaten in de zone die op de kaart is aangeduid als 

toegankelijk voor vissers) 
- in het voor het doel van de vissport aangelegde visvijvers. 

 

 
Artikel 10 – Hondenlosloopweide 

 
Op de gemeentelijke hondenspeelweides mogen honden vrij rondlopen. De hondenspeelweide is geen 

hondentoilet. De begeleiders dienen steeds in het bezit te zijn van een zakje voor het verwijderen van de 

uitwerpselen van hun dier. Evenementen, zoals picknick, bbq, luidruchtige muziek,… zijn niet toegelaten op de 
hondenlosloopweide. Bij agressief gedrag (aanhoudend blaffen, bijten, …) moet de hond de speelweide 

onmiddellijk verlaten. De begeleiders zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de honden onder hun 
begeleiding en voor eventuele schade aan derden of andere dieren. Het gemeentebestuur is niet 

verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Bij het verlaten van de weide moet de hond aan de leiband 

gehouden worden.  
 

De hondenlosloopweides in de gemeente Temse zijn toegankelijk tussen 7 uur ’s morgens en 22 uur ’s avonds. 
De hondenlosloopweides in de gemeente Kruibeke zijn permanent open. 

 
 

Artikel 11 – Slachten van dieren 

 
Voor zover het vlees uitsluitend bestemd is om te voorzien in de behoeften van de eigenaar en zijn gezin, is het 

slachten van gevogelte, gekweekt klein wild of konijnen, elders dan in een slachthuis, toegelaten. Het is 
verboden schapen, geiten, varkens of groot wild, elders dan in een slachthuis te slachten, tenzij met schriftelijke 

en voorafgaande toelating van de burgemeester. Noodslachtingen zoals bedoeld in de wet van 5 september 

1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel (het slachten van verongelukte of zieke dieren, het slachten 
van dieren die in onmiddellijk doodsgevaar verkeren ofwel een dreigend gevaar opleveren voor personen of 

goederen) worden beschouwd als gevallen van overmacht waarop geen administratieve sanctie van toepassing 
is. 
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HOOFDSTUK 3 

INNAME OPENBARE WEG EN OPENBARE PLAATSEN 
 
 

 

Afdeling 1  Tijdelijke privatiseringen 
 
Artikel 1 - Toepassingsgebied 

 
Op de openbare weg en op openbare plaatsen zijn tijdelijke privatiseringen alleen mogelijk mits een 

voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.  
 

De tijdelijke privatisering van openbare plaatsen kan bestaan uit (niet limitatief): 
Stellingen, containers, kranen, bouwmaterialen, werf- en werkconstructies, voorwerpen, tijdelijke 

bewegwijzering, afsluitingen, uitstallen van koopwaren, drank- en voedingsautomaten, mobiele verkoopsruimten 

en andere tijdelijke opstellingen, terrassen, vaste en mobiele publiciteitsinrichtingen, tegeltuinen, 
buurtcontracten… 

 
Een tijdelijke privatisering die zonder of in strijd met een vergunning wordt geplaatst of waarvoor de vergunning 

werd geweigerd, wordt beschouwd als wederrechtelijk op of over het openbaar domein geplaatst te zijn en moet 

op bevel van de politie of van de gemachtigde ambtenaar onmiddellijk verwijderd worden door de overtreder die 
het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat moet herstellen. Indien aan het bevel tot verwijdering geen 

gevolg wordt gegeven, zal de wederrechtelijke privatisering ambtshalve zonder verdere ingebrekestelling op 
kosten en risico van de overtreder weggenomen worden, zonder dat aanspraak kan gemaakt worden op enige 

schadeloosstelling van welke aard ook. Kosten voor een eventueel herstel van het openbaar domein zullen 
worden teruggevorderd van de overtreder. 

 

 
Artikel 2 - Onderzoek en vergunning  

 
De vergunning van het college van burgemeester en schepenen wordt verleend na onderzoek van de aanvraag 

tot tijdelijke privatisering van het openbaar domein.  

 
Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of de (verkeers-)veiligheid op de openbare weg niet in het gedrang 

komt.  

De houders van de vergunning, bedoeld in artikel 1, moeten zich stipt gedragen naar de in de vergunning 

opgelegde voorwaarden. De vergunning kan altijd worden ingetrokken omwille van veiligheids- en 

verkeersmaatregelen of bij niet-naleving van de gestelde voorwaarden. Bij de schorsing van de vergunning is de 
overtreder gehouden op zijn kosten de opstelling waarvoor hem een vergunning werd verleend onmiddellijk te 

verwijderen voor de duur van de schorsing. Bij de intrekking van de vergunning is de overtreder gehouden op 
zijn kosten de opstelling waarvoor hem een vergunning werd verleend onmiddellijk en definitief te verwijderen. 

Bij verzuim zal de opstelling ambtshalve worden verwijderd op kosten van de overtreder. Het college van 
burgemeester en schepenen kan in het geval van het wederrechtelijk in gebruik nemen van openbare plaatsen 

bij gebrek aan een vergunning, de opstelling onmiddellijk doen verwijderen op kosten van de overtreder. Buiten 

het voorgaande kan de burgemeester altijd de nodige maatregelen nemen om redenen van veiligheid. 
 

 
Artikel 3 - Terrassen 

 

§1 De inname van het openbaar domein door het plaatsen van een terras is slechts toegelaten na schriftelijke 
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aanvraag en schriftelijke vergunning door het college van burgemeester en schepenen, mits naleving van het 

geldende belastingreglement.  

 
§2 Een terrasvergunning wordt verleend of geweigerd in functie van de beschikbare veilige oppervlakte en 

breedte van het voetpad, de vlotte, normale en veilige doorgang voor de voetgangers en de toegankelijkheid 
voor personen met een beperking, de mogelijke hinder ten opzichte van buureigendommen en installaties of 

voorwerpen van openbaar nut, buurtoverlast e.a. 

 
 

Artikel 4 - Aanplakking vergunning 
 

De vergunning, afgeleverd tot de inname van het openbaar domein, moet op een duidelijke zichtbare plaats 

worden uitgehangen in de onmiddellijke omgeving van de werken. 
 

 
Artikel 5 - Werken op of aan de openbare weg of op openbare plaatsen 

 

Het uitvoeren van werken op of aan de openbare weg of op openbare plaatsen is alleen toegelaten mits 
voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. Aan deze toelating kan het 

college voorwaarden koppelen.  
Er mogen geen inbuizingen, wijzigingen van oever of bodem gebeuren noch beschoeiingen worden aangebracht 

of gewijzigd van straatgrachten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 

schepenen. 
 

 
Artikel 6 - Buurtcontracten 
 

Bewoners kunnen tijdelijk een buurtcontract afsluiten met de bedoeling gemeentelijk domein al dan niet 
grenzend aan de woning zelf aan te planten na advies van de groendienst en blijvend te onderhouden. Het is 

verboden op dit perceel vaste constructies aan te brengen, omgevingsvergunningsplichtige activiteiten uit te 
voeren of leidingen te beschadigen.  

Het verwijderen van de bestaande beplanting en het oplossen van grotere onderhoudsproblemen zijn ten laste 

van het gemeentebestuur.  
Bij verhuis wordt de groendienst verwittigd en herstelt de aanvrager het perceel in zijn oorspronkelijke staat. 

Het gemeentebestuur kan dit contract ook eenzijdig opzeggen of de beplanting tijdelijk verwijderen omwille van 
werken.  

 

 
Artikel 7 – Exploitatie van deelsystemen voor voertuigen  

 
De exploitatie van deelsystemen voor (gemotoriseerde) rijwielen en voortbewegingstoestellen zonder vaste 

stallingsinfrastructuur is zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen 

verboden op het grondgebied van de gemeente.  
 

Het is eveneens verboden zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen, 
(gemotoriseerde) rijwielen en voortbewegingstoestellen behorende tot deelsystemen met finaliteit van 

winstoogmerk te stallen op het openbaar domein.  
 

Bij overtreding kan het deelvoertuig in beslag worden genomen, onverminderd dat een gemeentelijke 

administratieve sanctie kan worden opgelegd. 
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HOOFDSTUK 4 

REINHEID, GEZONDHEID EN MILIEU 

 

Afdeling 1  Sluikstorten 

 

Artikel 1 - Bewaren, storten of achterlaten van afvalstoffen  

 
§ 1 Vuilnis en andere soorten afval mogen niet worden bewaard, gestort en/of achtergelaten op het 

grondgebied van de gemeente behalve op de daartoe door de bevoegde overheid aangeduide plaatsen.  

 
§ 2 Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor 

zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt. Zo niet zullen gestorte of achtergelaten afvalstoffen 
op openbare plaatsen ambtshalve worden weggehaald. De ambtshalve opruiming gebeurt tegen aanrekening 

van de kostprijs ten laste van de vervuiler. 
 

§ 3 Private afvalcontainers van horecazaken die worden aangeboden voor inzameling (lediging) van afvalstoffen, 

moeten opgesteld staan op privaat domein. Indien dit om praktische redenen niet mogelijk is, mogen ze ten 
vroegste de avond voordien, na sluitingstijd, buiten geplaatst worden. De container moet 2 uur na de inzameling 

weggehaald worden van het openbaar domein, behalve op sluitingsdagen. Als de container op openbaar domein 
staat, moet deze steeds opgesteld staan tegen de perceelsgrens.  

 

 

Afdeling 2  Reinheid op de openbare weg en op de openbare plaatsen 
 

 
Artikel 1 - Achterlaten zwerfvuil 

 
De vuilnisbakken, geplaatst op openbare plaatsen, zijn alleen bestemd voor het deponeren van zwerfvuil (bv. 

blikken, flessen, frietzakjes en hondenpoepzakjes, enz.). Huisvuil mag niet worden gedeponeerd in de 

vuilnisbakken. 
 

 
Artikel 2 - Wildplassen 

 
Het is niet toegelaten op de openbare weg of op de openbare plaatsen te wateren of zich te ontlasten. 

Het is evenmin toegelaten te wateren of zich te ontlasten tegen voorwerpen, gebouwen en in portalen van 

winkels, woningen en appartementsgebouwen.  
 

 
Artikel 3 - Graffiti  

 

Het zonder toestemming aanbrengen van graffiti op roerende of onroerende goederen, kan worden bestraft met 
de straffen voorzien in artikel 534bis van het strafwetboek of met een administratieve geldboete.  
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Artikel 4 - Rein houden van de openbare weg, voetpaden, straatgoten en straatkolken  

 

§ 1 De huurders en, bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars of diegenen met eender welk mogelijk 
zakelijk recht, zijn verplicht te zorgen voor de reiniging en het herbicidenvrij verwijderen van spontane 

plantengroei van het voetpad, uit de straatgoot en uit de straatkolken langs de door hen al dan niet bewoonde 
of niet-bebouwde eigendommen met aanhorigheden.  

De verplichting tot het reinigen van voetpaden ter hoogte van appartementsgebouwen rust op de bewoner of 

gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op deze van de hoger gelegen 
verdiepingen. 

  
§ 2 Het is niet toegelaten slijk, zand of afvalstoffen zoals bouwafval, frituurvetten en frituuroliën, 

hondenpoepzakjes e.a., die zich voor of nabij de woning bevinden op de straten, in de greppels of in de 
straatkolken te vegen. Het is bovendien niet toegelaten via de straatkolken of op enige andere wijze om het 

even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.  

 
§ 3 Iedereen is verplicht onmiddellijk na het laden of ontladen van goederen, de openbare weg met inbegrip van 

de straatgoot en het trottoir, te reinigen van de door hem veroorzaakte bevuiling. Ook moeten bij verlies of 
achterlating van grondstoffen, materiaal of materieel of andere goederen op de openbare weg tijdens de 

stilstand of de voortbeweging van een voertuig deze verloren of achtergelaten goederen onmiddellijk verwijderd 

worden. 

§ 4 Alle overblijfselen en ingrediënten, afkomstig van het wassen of reinigen van voertuigen, zoals o.a. modder, 

vet, olie, aarde, schoonmaakproducten en detergenten moeten zorgvuldig van de openbare weg worden 
verwijderd. 

 
 

Artikel 5 - Onbebouwde percelen 

 
Eigenaars of diegenen met eender welk mogelijk zakelijk recht van onbebouwde gronden zijn verplicht deze 

gronden met inbegrip van aanpalende grachten, rein te houden.  
 

 

Artikel 6 - Rein houden van de onmiddellijke omgeving van frituren, pitazaken, pizzazaken, 
hamburgerrestaurants, ijssalons e.a.  

 
De uitbaters van frituren, pitazaken, pizzazaken, hamburgerrestaurants, ijssalons en andere gelegenheden die 

waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving verbruikt te worden, zijn verplicht de 

omgeving van hun inrichting rein te houden. Zij moeten ten behoeve van hun klanten een voldoende grote en 
zelfsluitende vuilnisbak voorzien om afval in te werpen. Deze vuilnisbak moet aan de muur van betrokken 

gelegenheid worden bevestigd tijdens de openingsuren. Na de openingsuren moet de vuilnisbak worden 
binnengenomen. 

 
 

Artikel 7 - Afvalbeheer bij evenementen 
 

Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan in 

samenspraak met de gemeente (milieudienst) de nodige acties te ondernemen om het afval te voorkomen en 

het afval selectief in te zamelen. 
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Artikel 8 - Ambtshalve reiniging van de openbare weg en de openbare plaatsen  

 

Bij inbreuken op de bovenstaande bepalingen wordt de openbare weg of de openbare plaats ambtshalve 
gereinigd en worden de afvalstoffen desgevallend ambtshalve weggehaald. Hiervoor wordt aan de overtreder de 

kostprijs aangerekend overeenkomstig het toepasselijk belasting- of retributiereglement. 
 

 

Artikel 9 – Septische putten  
 

In septische putten mogen geen vloeibare of vaste afvalstoffen worden gedeponeerd. De septische putten 
moeten worden geruimd. Het ruimen van septische putten in woongebied is verboden op zondagen en 

wettelijke feestdagen, behoudens in noodgevallen en gevallen van overmacht. Het ruimen en vervoeren van 
beer moet gebeuren door een ruimdienst die hiervoor beschikt over het vereiste attest. 

 

 

Afdeling 3  Grachten en sloten 

 

 
Artikel 1 - Begripsomschrijving 

 
Onder afwateringsgrachten of sloten wordt verstaan: elk deel van een privaat of openbaar grondoppervlak dat 

bestendig of gedurende geregelde tijden op natuurlijke of kunstmatige wijze wordt ingenomen door water en 

dat deel uitmaakt van een waterhuishoudkundig systeem dat niet valt onder toepassing van de wet van 
28 december 1967, noch onder het provinciaal reglement van 27 mei 1955. 

 
 

Artikel 2 - Verbodsbepaling 
 

Het is verboden 

- grachten geheel of gedeeltelijk te dempen, of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water 
naar de bodem kunnen tegenwerken; 

- de oevers van een gracht op gelijk welke manier te beschadigen of te verzwakken; 
- de grachten op gelijk welke manier te versperren of er voorwerpen of stoffen in te plaatsen, die de 

waterafvoer kunnen hinderen; 

- de toestand die door de bovengenoemde daden wordt geschapen in stand te houden. 
 

Ook is de gebruiker, en bij ontstentenis de eigenaar of beheerder, van gronden die grenzen aan grachten of 
sloten verplicht deze afwateringsgrachten jaarlijks vóór 1 november te reinigen of te doen reinigen, zodat steeds 

een vrije afwatering verzekerd wordt. Indien de gracht verdwenen is, is hij gehouden deze te herdelven of te 

doen herdelven. 
 

Waar de gracht de grens vormt tussen twee eigendommen, valt deze verplichting voor de helft ten laste van 
elke gebruiker of eigenaar van de aanpalende gronden. 

Voor de grachten gelegen in – of palend aan – het openbaar domein valt deze verplichting ten laste van de 
beheerder van de weg. 

Indien de werken niet uitgevoerd worden binnen de drie maanden na een schriftelijke aanmaning door het 

gemeentebestuur, zullen de werken uitgevoerd worden door een door het gemeentebestuur aangestelde 
aannemer en zullen de kosten verhaald worden op de landgebruiker. 

 
Na het graven en reinigen dienen de waterlopen die geheel of gedeeltelijk ingeschreven stonden in de atlas van 

de onbevaarbare waterlopen, opgemaakt ingevolge de wet van 15 maart 1950, de breedte en de diepte te 

hebben, zoals vermeld in de beschrijvende tabel bij deze atlas gevoegd. 
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Artikel 3 – Overwelven / inbuizen 

 
§ 1 Het overwelven of inbuizen van grachten wordt beleidsmatig niet toegestaan. Hiervan kan slechts om strikt 

technische redenen worden afgeweken. Bijgevolg kan het overwelven of inbuizen van grachten slechts 
toegestaan worden mits een voorafgaande en schriftelijke aanvraag voor het verkrijgen van 

omgevingsvergunning. 

 
§ 2 Waar het eigendom enkel te bereiken is door het overschrijden van een gracht of sloot, moet deze laatste 

door de eigenaar of diegene met eender welk mogelijk zakelijk recht van dit eigendom worden overwelfd. Bij 
vervanging van versleten buizen en het plaatsen van nieuwe buizen aan een perceel aanpalend aan het 

openbaar domein betaalt de aanvrager alle kosten van de nieuwe materialen. De gemeente staat echter in voor 
de plaatsing, het leggen van de buizen om zo een vakkundige inrichting te garanderen. Wanneer door de 

gemeente of een andere overheidsinstantie wordt vastgesteld dat de overwelving in slechte toestand is, en 

omwille van veiligheidsredenen of omwille van het garanderen van de afwatering vervangen moet worden, dan 
zijn de kosten voor deze vervanging ten laste van de eigenaar of diegene met eender welk mogelijk zakelijk 

recht van het perceel. 
 

§ 3 De werken dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met volgende richtlijnen: 

a) De overwelving mag maximaal een breedte hebben van 8 meter en moet minimaal een diameter hebben van 
400 mm. Eveneens kan de gemeente bijkomende voorwaarden opleggen, o.a. met betrekking tot het aanvullen 

van het duikerslichaam, het voorzien van kopmuren, het voorzien van inspectieschouwen, plaatsen van 
huisaansluitingsputjes, waterontvangers,…  

b) De beton- of kunststofbuizen dienen geplaatst te worden in een volledige ontruimde gracht-bodem. Op 
private percelen worden ze geplaatst zonder schade toe te brengen aan de grachtkanten en zonder schade toe 

te brengen aan mogelijke aanwezige nutsleidingen. De toegebrachte schade valt volledig ten laste van de 

vergunninghouder. 
c) De vergunninghouder dient voor het uitvoeren van werken aan private percelen aan het gemeentebestuur 

schriftelijk bericht te geven van de aanvang der werken. De werken moeten voltooid zijn binnen de maand na 
de aanvang ervan. 

d) De vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger is te allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking 

van de overwelving. Hij is verplicht de overwelving te ruimen en vrij te houden van alle obstakels die een goede 
afwatering verhinderen. De vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger mag, door het aanbrengen van een 

overwelving, nooit de goede afwatering van derden in het gedrang brengen of wijzigen. Hij is eveneens verplicht 
in de landelijke gebieden, in geval er geen verharding wordt voorzien over de overwelving, de wegberm in een 

goede staat te onderhouden zodat steeds een gelijkaardig dwarsprofiel van de weg en berm wordt 

aangehouden. 
e) De werken waarvoor vergunning wordt verleend, worden uitgevoerd volgens de normen van het 

standaardbestek voor de wegenbouw 250 laatste versie, overeenkomstig de aanduidingen van de goedgekeurde 
tekeningen en/of beschrijving van de werken, en de eventuele aanwijzingen die door de gemeentelijke diensten 

worden gegeven. 
 

 

Artikel 4 - Vergunning 
 

De vergunning is ten voorlopige titel. Wanneer het openbaar nut dit vergt of de werken in enig opzicht nadelig 
zijn, kan de burgemeester steeds tot wijzigingen of het herstel in de oorspronkelijke staat bevelen. De 

burgemeester stelt een redelijke termijn vast binnen welke de aanpassing, af- of uitbraak moet voltooid zijn. 

Indien de aanpassings-, af- of uitbraakwerken niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd, zal de 
burgemeester zelf deze noodzakelijke werken uitvoeren op kosten van de vergunninghouder. 

De kosten en uitgaven worden bij de vergunninghouder ingevorderd na voorlegging van een eenvoudige 
kostenstaat van aannemers of werklieden, al dan niet gestaafd door kwitanties of rekeningen. 
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De burgemeester is steeds gemachtigd ambtshalve maatregelen te treffen met het oog op het aanpassen, af- of 

uitbreken van de overwelving. 

 
 

Artikel 5 - Geklasseerde waterloop 
 

Wanneer de te overwelven gracht een geklasseerde waterloop is, zal de aanvraag moeten geschieden volgens 

de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, bij de bevoegde overheid: 
- Voor onbevaarbare waterlopen van eerste categorie is dit de afdeling Water van de administratie milieu-

, natuur-, land- en waterbeheer van de Vlaamse Overheid, en moet de aanvraag gebeuren 
overeenkomstig de ‘richtlijn voor het aanvragen van machtigingen voor het uitvoeren van werken aan 

en langs onbevaarbare waterlopen van eerste categorie’; 
- Voor onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie gebeurt de aanvraag bij de gouverneur 

van de provincie. 

Wanneer de te overwelven gracht is gelegen langs een gewestweg moet vooraf een machtiging aangevraagd 
worden bij de Administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid. 

 
 

Artikel 6 - Gevelde bomen 

 
Vanaf 1 januari moeten gevelde bomen langs de openbare weg op dwarsliggers op die wijze boven de grachten 

worden gelegd, dat hun ligging niet hinderlijk of gevaarlijk is voor het wegverkeer en de normale waterafvoer 
niet belet. De bomen moeten uiterlijk op 15 mei verwijderd worden. 

In geval van een overtreding zoals in de vorige alinea vermeld, wordt de overtreder schriftelijk in gebreke 
gesteld.  Binnen een termijn van 14 dagen na de ingebrekestelling moeten de bomen uit de grachten worden 

verwijderd. Bij verzuim binnen de gestelde termijn worden ze op kosten en op risico van de overtreder 

weggehaald. 
 

 

Afdeling 4  Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 
 

 
Artikel 1 - Begripsomschrijving  

 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 
- reclamedrukwerk: elke ongeadresseerde gedrukte publicatie die gericht is op commerciële verkoop of 

promotie van producten/zaken. 
- gratis pers: gratis huis-aan-huisbladen die regionaal, redactioneel nieuws bevatten 

- overheidsdrukwerk: het gemeentelijk periodiek informatieblad en de berichten die gepubliceerd worden 

in een lokaal huis-aan-huisblad. 
 

 
Artikel 2 - Bedeling  

 
Inwoners die geen ongeadresseerde reclame willen ontvangen, kunnen dit kenbaar maken door een speciale 

sticker op hun brievenbus te kleven. Deze stickers worden door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld. 

Het is niet toegelaten reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen, die voorzien zijn van de zelfklever met 
opschrift: Ja gratis pers, Nee reclamedrukwerk. Wie gebruik maakt van deze sticker, blijft wel 

overheidsdrukwerk ontvangen via het gemeentelijke periodiek informatieblad en via berichten die gepubliceerd 
worden in een lokaal huis-aan-huisblad. 

 

Het is niet toegelaten reclamedrukwerk of gratis pers te bedelen in leegstaande panden, aan te brengen op of 
aan voertuigen of achter te laten op andere plaatsen dan de brievenbus. 
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Afdeling 5  Aankondigen activiteiten langs de openbare weg 
 
 

Artikel 1 - Begripsomschrijving 

 
Onder 'aanplakken' wordt verstaan: het vasthechten van aanplakbiljetten of affiches in om het even welk 

materiaal door gebruik van kleefstof of op elke andere wijze. 
 

 

Artikel 2 - Verbodsbepalingen 
 

Het is verboden aan te plakken of aan te brengen: 
- op aan de rooilijn palende gevels van gebouwen; 

- op gevels van openbare gebouwen en beschermde monumenten; 
- op aan de openbare weg palende afsluitingen, omheiningen en palen; 

- aan verkeersborden, verkeerslichten, wegwijzers, straatmeubilair en verlichtingspalen; 

- aan bomen en in beschermde landschappen/natuurgebieden; 
- aan constructies van nutsmaatschappijen en openbare diensten. 

 
 

Artikel 3 - Uitzonderingen 

 
Het aanplakken/aanbrengen op het openbaar domein en op de openbare weg wordt toegestaan: 

- op de plaatsen waar het gemeentebestuur aanplakborden (zie artikel 4) of andere voorzieningen heeft 
opgericht; 

- op de plaats of aan het gebouw waarin een evenement of activiteit plaatsvindt; 
- op de plaatsen waarvoor een omgevingsvergunning werd afgeleverd of waarvoor de burgemeester of 

het college van burgemeester en schepenen of de wegbeheerder een voorafgaande uitdrukkelijke 

vergunning of toelating heeft gegeven. De aanplakking moet na het verstrijken van de termijn vermeld 
in de vergunning of toelating worden verwijderd; 

- in de volgende gevallen: 
o aanplakkingen aangebracht in uitvoering van een wet of reglement en/of door ministeriële of 

openbare ambtenaren, voor zover deze worden aangebracht op de door de wet voorgeschreven 

plaats; 
o aanplakking of aankondigingen van verhuringen of openbare verkopen aan de muren van de 

gebouwen die te koop of te huur worden gesteld of waar de verkoop gebeurt; 
o aanplakkingen achter het vensterraam; 

o aanplakkingen in functie van politieke verkiezingen. 

 
 

Artikel 4 – Aanplakborden en/of -zuilen 
 

Het aanplakken van affiches ter aankondiging van activiteiten wordt toegestaan op de plaatsen waar het 
gemeentebestuur aanplakborden en/of -zuilen heeft opgericht. Een lijst met de locaties van deze aanplakborden 

en/of -zuilen kan bij het gemeentebestuur worden bekomen. 

De aanplakborden en/of -zuilen zijn gereserveerd voor: 
- publieksgerichte activiteiten of evenementen georganiseerd door het gemeentebestuur en/of 

verenigingen van de gemeente; 
- affiches van activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. 

 

Het is verboden affiches van nog lopende activiteiten te overplakken, af te scheuren of onleesbaar te maken. Er 

mag slechts 1 affiche van de activiteit per aanplakbord geplakt worden. 
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Affiches van activiteiten met uitsluitend commercieel karakter of acties van politieke partijen of in strijd met de 

goede zeden komen niet in aanmerking voor aanplakking op de aanplakborden en/of -zuilen. 

 
 

Artikel 5 - Verplichte vermeldingen op affiches 
 

Elke affiche moet de identiteit van de verantwoordelijke uitgever vermelden (naam, adres, telefoonnummer), 

alsook de datum en plaats van de activiteit. 
 

 
Artikel 6 - Constructies voor aankondigingsborden  

 
Op een aantal plaatsen in de gemeente zijn gemeentelijke constructies voorzien voor het aanbrengen van 

aankondigingsborden. Deze constructies worden hoofdzakelijk gebruikt door het gemeentebestuur voor 

aankondiging van activiteiten die door gemeentelijke diensten worden georganiseerd, al dan niet in 
samenwerking met derden.  

Het is verboden om zonder toelating van het college borden te bevestigen of rechtmatig aangebrachte borden te 
overplakken of te beschadigen. 

 

 
Artikel 7 - Verwijderen 

 
Alle aangebrachte aanplakkingen en aankondigingsborden die in strijd zijn met voormelde bepalingen of met de 

goede zeden, kunnen door het gemeentebestuur worden verwijderd. 
 

De organisatoren van een activiteit die affiches en/of aankondigingsborden hebben aangebracht op de 

aanplakzuilen dienen deze terug te verwijderen binnen de 15 dagen na afloop van de activiteit. Indien hieraan 
geen gevolg gegeven wordt kunnen de affiches en/of aankondigingsborden ambtshalve worden verwijderd op 

kosten van de overtreder. 

 
Afdeling 6 Geurhinder 
 

 
Artikel 1 - Algemeen 

 
Het is verboden rook, damp, roet, stof of geuren voort te brengen die de buren kunnen hinderen.  

 

 
Artikel 2 - Geurhinder door dieren 

  
De houders van dieren moeten alle mogelijke maatregelen nemen om hun dieren te huisvesten op een manier 

die geen geurhinder veroorzaakt. 
 

 

Artikel 3 - Opslag, verspreiden, vervoeren en lozen van goederen waardoor geurhinder of 
luchtverontreiniging ontstaat  

 
§ 1 Het is verboden goederen op te slaan die geurhinder of luchtverontreiniging kunnen veroorzaken. 

 

§ 2 Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende stoffen ontstaan die 
de buren kunnen hinderen, moet men alle mogelijke maatregelen treffen om die hinder naar de omwonenden te 

vermijden of zo veel als mogelijk te beperken. 
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§ 3 Men moet alle mogelijke maatregelen nemen om bij het ruimen van de aalput, beerput en/of septische put 

geurhinder te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De ruiming mag niet gebeuren op zondag en wettelijke 

feestdagen. 
  

§ 4 De eigenaars of gebruikers van een mest-, afval-, composthoop, compostvat e.d. nemen alle mogelijke 
maatregelen om geurhinder te vermijden.  

 

 
Artikel 4 - Luchtafvoer door schoorstenen en dampkappen 

 
Schoorstenen en luchtafvoeropeningen van dampkappen moeten zodanig geplaatst en ingericht worden dat de 

geurhinder voor de buren tot een minimum wordt beperkt.  
Lucht of dampen afkomstig uit bedrijfs- en horecaruimtes waarin eetwaren bereid worden, moeten afgevoerd 

worden via aparte daartoe bestemde kanalen, die moeten uitmonden in open lucht. De uitlaat moet zo geplaatst 

worden dat de hinder voor de omwonenden maximaal wordt beperkt.  
Minstens moet de uitlaat van die kanalen zich situeren boven de kroonlijst van het dak van het eigen gebouw, 

en in ieder geval twee meter boven de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die zich 
bevinden binnen een straal van 4 meter, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal. 

 

 

Afdeling 7 Lichthinder 
 

 
Artikel 1 - Algemene bepalingen 

 
§ 1 Begripsomschrijving 

Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities: 
- lichtvervuiling: verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door het overmatig en verspillend 

gebruik van kunstlicht; 

- lichthinder: de overlast die mens en dier ondervinden van kunstlicht. Dat kan gaan over een gevoel van 
onbehagen, regelrechte verblinding of verstoring van avondlijke en nachtelijke activiteiten; 

- functionele lichtoverdracht: lichtoverdracht die het doelgebied niet overschrijdt en zonder dewelke de 
uitbating van een inrichting niet mogelijk is of zonder dewelke de veiligheid van de personen in die 

inrichting in het gedrang zou komen; 

- lichtreclame: door middel van verlichte of lichtgevende boodschappen de aandacht vestigen op een 
product, een merknaam of de naam van een inrichting; 

- klemtoonverlichting: verlichting bedoeld om de aandacht te trekken of om het verlichte onderwerp te 
accentueren. Indien het verlichte onderwerp een product, een merknaam of de naam van een inrichting 

is, dan valt deze klemtoonverlichting onder de definitie van lichtreclame; 

- assimilatieverlichting: verlichting in serres ter bevordering van de plantengroei, wordt zowel ’s nachts als 
overdag toegepast tot vele uren per etmaal. 

 
§ 2 Wettelijke bepalingen 

Onverminderd van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande verlichten en verlichting 
moet men de nodige maatregelen nemen om lichthinder en lichtvervuiling te voorkomen. 

 

§ 3 Gebruik en intensiteit 
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake 

uitbating van een inrichting en veiligheid van de aanwezige personen. Ze mag de normale intensiteit van de 
meest nabije straatverlichting niet overschrijden, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitbating. 
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§ 4 Functionele verlichting 

De verlichting wordt zo ontworpen dat in alle omstandigheden niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving 

maximaal wordt beperkt. De verlichting is uitsluitend gericht op de plaats waar het nodig is: het doelgebied. Al 
het licht dat vanaf het toestel buiten dit doelgebied terecht komt, moet afgeschermd worden. Horizontaal, 

schuin opwaarts of volledig opwaarts verlichten is verboden tenzij, dit om technische of andere redenen niet 
anders mogelijk is. De verlichting werkt uitsluitend in de periode dat zij functioneel is, daarbuiten is zij steeds 

gedoofd. 

 
 

Artikel 2 - Bijzondere bepalingen 
 

§ 1 Verlichten van het luchtruim 
Het is verboden in het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente gespreid licht, lichtbundels (laserlicht, 

gewoon kunstlicht, gebundelde lichtstralen, …) of gelijkaardig licht voort te brengen of te projecteren, hetzij 

rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing. 
 

§ 2 Klemtoonverlichting  
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op het te verlichten doelgebied en moet, indien technisch 

mogelijk, neerwaarts gericht zijn. De hele gevel verlichten is verboden. Alle klemtoonverlichting moet gedoofd 

zijn van 24 uur tot 7 uur. 
 

§ 3 Lichtreclame  
Lichtreclames worden steeds van boven naar beneden verlicht. Aan- en uitgaande lichtreclames en lichtreclames 

voorzien van knipperlichten zijn verboden. Het plaatsen van reclameborden voorzien van een LED-scherm 
waarop digitale wisselende reclame wordt afgebeeld, wordt toegelaten mits het bekomen van een 

omgevingsvergunning en gereglementeerd als volgt: 

− verboden tussen 22 uur en 7 uur; 

− de beelden mogen slechts met een interval van 20 seconden veranderen; 

− inzake de kleuren en de helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid is het verboden 

inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die – geheel of gedeeltelijk – 
verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens kunnen verward 

worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. Inrichtingen 
die zich op minder dan 7 meter boven de grond bevinden binnen een afstand van 75 meter van 

verkeerslichten, mogen geen lichtweergevende rode, groene of oranje tint hebben; 

− de luminescentie van de LED-schermen moet worden beperkt tot volgende waarden: 

 

Oppervlakte van het lichtgevend vlak Maximale luminescentie 

<= 0,5 m² 500 cd/m² 

> 0,5 m² en < 10 m² 400 cd/m² 

>= 10 m² 300 cd/m² 

 

§ 4 Verblinden en verhinderen van wegverkeer 
Het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen aan te brengen die 

de bestuurders hinderen of verblinden. Verplaatsbare reclameborden, voorzien van een LED-scherm, zijn 

verboden. Het is verboden om verlichting zo te plaatsen dat gebruikers van de openbare weg gehinderd of 
verblind worden. 

 
§ 5 Verlichten van sportterreinen 

Bij verlichting van voetbalvelden, tennis- of hockey- en andere sportterreinen mag enkel het sportterrein zelf 

worden aangestraald. De verlichting dient gedoofd te worden na het beëindigen van de sportprestatie. 
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§ 6 Verlichten van serres 

De eigenaars of gebruikers van serres dienen alle mogelijke maatregelen te nemen om lichthinder en 

lichtvervuiling, veroorzaakt door assimilatieverlichting, zoveel mogelijk te beperken. 
 

§ 7 Feestverlichting 
Het is verboden feestverlichting aan te brengen op de openbare weg zonder een voorafgaandelijk schriftelijke 

toelating van het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan in 

de toelatingen bijzondere voorwaarden opleggen. 
 

 
Artikel 3 - Uitschakelen/verwijderen van de verlichting 

 
Bij vaststelling, door de politie of een bevoegde ambtenaar, van een overtreding van bovenstaande bepalingen 

kan het uitschakelen en/of verwijderen van de verlichting opgelegd worden. De eventuele kosten hieraan 

verbonden vallen ten laste van de overtreder. 
 

 

Afdeling 8 – Water  
 

Artikel 1 - Naleven tijdelijke beperkingen van gebruik 
 

Het niet-naleven van de regels bepaald door de Vlaamse Regering over de tijdelijke beperkingen van het gebruik 

in het geval de levering van water bestemd voor menselijke consumptie vanuit kwantitatief oogpunt in het 
gedrang komt, genomen in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 

gecoördineerd op 15 juni 2018, kunnen overeenkomstig artikel 2.2.1. §3, tweede lid van hetzelfde decreet 
worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.  

 
 

Artikel 2 - Afvloeien afvalwater 

 
Het is verboden huishoudelijk of industrieel afvalwater, water afkomstig van overblijfsels van grondstoffen, van 

vee- of paardenstallen, van root- of aalputten evenals regenwater, afkomstig van voortuinen of daken, op de 
weg te laten afvloeien. Het regenwater moet afgeleid worden naar de grachten, waterlopen, riolen of andere 

infiltratievoorzieningen. 
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HOOFDSTUK 5 

HUISVESTING EN WONEN 
 

Afdeling 1 Nummeren van woningen en gebouwen  
 

 
Artikel 1 - Huisnummering 

 
De huurders en gebruikers, en bij ontstentenis hiervan, de eigenaars of diegenen met eender welk mogelijk 

zakelijk recht, van woningen en gebouwen ongeacht hun aard of functie, zijn gehouden deze woningen en 
gebouwen te voorzien van een door het gemeentebestuur toegekend huisnummer.  

 

 
Artikel 2 - Aanbrengen huisnummer 

 
Het door het gemeentebestuur toegekend nummer moet worden aangebracht op de naar de openbare weg 

gerichte gevel van het toegekende adres, op een voldoende hoogte boven de rijweg, en op een zodanige manier 

dat het vanaf de openbare weg goed zichtbaar en leesbaar is. Het nummer moet minstens 4 cm hoog zijn. Voor 
appartementsgebouwen moet het bijkomend (bus)nummer ten minste 2 cm hoog zijn.  

 
 

Artikel 3 - Huisnummer op postbus  
 

Op plaatsen waar de gevel van de woning of het gebouw niet aan de openbare weg paalt, moet het toegekend 

nummer op de postbus worden herhaald, tenzij het huisnummer goed leesbaar is vanaf de openbare weg.  
 

 
Artikel 4 - Huisnummering bij meergezinswoningen  

 

In gebouwen waar meerdere woongelegenheden (bv. appartementen, studio’s of verhuurde kamers) of andere 
afzonderlijke beschikbare ruimten voorhanden zijn, moeten de huurders en gebruikers, en bij ontstentenis 

hiervan, de eigenaars of diegenen met eender welk mogelijk zakelijk recht, ervoor instaan dat binnen het 
gebouw aan de toegang van elke afzonderlijke woning of ruimte de huisnummers en/of bijkomende 

(bus)nummers worden aangebracht. Aan de deurbellen moet het huisnummer en/of bijkomende (bus)nummer 

worden aangebracht. 
 

 
Artikel 5 - Zichtbaarheid en leesbaarheid van het huisnummer 

  
De huurders en gebruikers, en bij ontstentenis hiervan, de eigenaars of diegenen met eender welk mogelijk 

zakelijk recht, zijn verplicht de nummering in stand te houden en de zichtbaarheid en de leesbaarheid te 

vrijwaren.  
 

 
Artikel 6 - Werken van algemeen nut  

 

Behoudens wanneer bijzondere wetten en besluiten in een afzonderlijke regeling hebben voorzien, zijn de 
eigenaars, huurders en gebruikers van de langs de openbare weg gelegen gebouwen, verplicht door een 

openbaar bestuur of door de met een openbare dienst belaste personen, voorwerpen, signalisatie, installaties of 
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leidingen van algemeen nut op de gevels van die gebouwen te laten aanbrengen en het onderhoud, de 

herstelling of de vervanging eraan toe te laten, dit na contact met de betrokkenen. 

 
Afdeling 2  Ongezonde en bouwvallige woningen 
 

 
Artikel 1 - Bestendige staat van reinheid 
 

In het belang van de openbare gezondheid en de veiligheid moeten de huizen, woongelegenheden en hun 
aanhorigheden in een bestendige staat van reinheid worden gehouden door de bewoner of, indien het pand 

onbewoond is, door de eigenaar of diegene met eender welk mogelijk zakelijk recht. 

 
 

Artikel 2 - Plaatsbeschrijving 
 

Wanneer huizen, woongelegenheden en hun aanhorigheden door hun staat van bouwvalligheid, ouderdom, 

onzindelijkheid, gebrek aan hygiëne of overbevolking de openbare gezondheid of veiligheid in het gedrang 
brengen, dan wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt door een aangestelde van de gemeentelijke 

huisvestingsdienst, door de provinciale gezondheidsinspectie of door de controleur kwaliteitsbewaking Wonen 
Vlaanderen. 

 

 
Artikel 3 - Woekerend onkruid 

  
De eigenaars of gebruikers van onroerende goederen moeten de nodige maatregelen treffen om overlast door 

woekerend onkruid of schadelijke gewassen te voorkomen en in voorkomend geval dienen zij deze te bestrijden.  

 
 

Artikel 4 - Ophopen van stoffen 
  

Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen vuil, water, urine, 

keukenafval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn ongezonde of stinkende uitwasemingen voort te 
brengen, te bewaren of op te hopen.  

 
 

Artikel 5 - Ongedierte 
 

De eigenaars of gebruikers van onroerende goederen zijn verplicht alle maatregelen te treffen om te voorkomen 

dat er zich ongedierte zou ontwikkelen en in voorkomend geval moeten zij dit verdelgen.  
 

 
Artikel 6 - Herstellingen aan woningen 

  

Het nalaten de nodige herstellingen uit te voeren aan huizen of gebouwen (bv. dakgoten, neerschuivende 
pannen, scheuren in gevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar, vermolmd houtwerk, enz.) of muren, die een 

gevaar opleveren voor de openbare veiligheid door instortingsgevaar, van het volledig gebouw of een deel ervan 
kan aanleiding geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. Indien de verantwoordelijke deze 

bepaling overtreedt, heeft het college van burgemeester en schepenen het recht om de nodige werken uit te 
voeren op kosten en risico van de overtreder. 
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Artikel 7 - Afsluiten van leegstaande gebouwen  

 

De eigenaar of diegene met eender welk mogelijk zakelijk recht van een niet bewoond of niet gebruikt gebouw 
is verplicht het op een zodanige wijze af te sluiten, zodat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, 

onmogelijk wordt.  
Bovendien moeten in deze gebouwen de gepaste maatregelen worden genomen om de toegang voor huis- en 

knaagdieren, in het wild levende dieren en voor vogels via vensters, ramen, deuren, keldergaten en riolen te 

voorkomen.  
Indien de verantwoordelijke deze bepaling overtreedt, heeft het college van burgemeester en schepenen het 

recht om de nodige werken uit te voeren op kosten en risico van de overtreder, onverminderd de mogelijkheid 
tot het opleggen van een administratieve geldboete.  

 
 

Afdeling 3 – Bekendmaking huurprijs en kosten en lasten  
 
 

Artikel 1 - Mededeling huurprijs, kosten en lasten 

 
Als een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis, wordt verhuurd, moet in elke officiële of 

publieke mededeling minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten vermeld 
worden. Als de verhuurder of zijn gevolmachtigde deze verplichting niet naleeft, kan aan diegene die de officiële 

of publieke mededeling doet, een administratieve geldboete worden opgelegd. Dit artikel is niet van toepassing 

wanneer het goed te huur wordt aangeboden als toeristisch logies in de zin van het decreet van 5 februari 2016 
houdende het toeristisch logies. 
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HOOFDSTUK 6 

PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN EN 
PLAATSEN 

 
 

Afdeling 1  Uitbatingsvoorwaarden voor horeca, nachtwinkel, 
privéclub, belwinkel, kansspelinrichting, wedkantoor, shisha-bar, 
massagesalon en seksinrichting 
 

 
Artikel 1 - Toepassingsgebied 

  

Deze afdeling is van toepassing op allerhande ondernemingen en inrichtingen die voor hun uitbating op het 
grondgebied van de gemeente afhankelijk zijn van een vergunning, afgeleverd door het college van 

burgemeester en schepenen.  
 

Voor de horeca-inrichtingen op het grondgebied van de gemeente Kruibeke zijn de artikelen 3, 4 §1, 5, 6, 7, 8, 
9 en 10 van deze afdeling niet van toepassing. 

 

De horeca-inrichtingen op het grondgebied van de gemeente Kruibeke zijn onderworpen aan: 
- het reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij de uitbating van horecazaken, zoals 

vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2019 
- het reglement voor het bekomen van een vergunning voor het schenken van sterke dranken bij de 

uitbating van drankgelegenheden, zoals vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 

25 november 2019. 
 

 
Artikel 2 - Begrippenkader  

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
 

- exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de inrichting wordt 
uitgebaat; 

 
- horeca-inrichting (drank- en eetgelegenheden, drankslijterijen); 

- vaste horeca-inrichting: elke plaats of lokaliteit in privé of openbare gebouwen, permanent ingericht om 

te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden, van welke aard ook, voor 
gebruik ter plaatse worden verkocht of (gratis) verstrekt; 

- occasionele horeca-inrichting: de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, n.a.v. om het 
even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste 10 x per jaar en telkens voor niet langer 

dan 15 opeenvolgende dagen, wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere 

vereniging (vb. een fuif). Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden 
geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, 

ongeacht de hoedanigheid van de exploitant. Dergelijke occasionele horeca-inrichting is niet 
onderworpen aan de in dit reglement voorziene vergunningsplicht; 

 
- privéclub: drankgelegenheid en eetgelegenheid die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is, ook al 

wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van 
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een lidkaart) toegelaten en waarvan de exploitant een vzw is en/of feitelijke vereniging en/of een 

natuurlijke persoon die geen handelaar is. 

o vzw: de verenigingen zonder winstoogmerk zoals bedoeld in de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen, hierna genoemd “vzw”; 
o feitelijke vereniging: elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen 

die in onderling overleg een activiteit organiseert met het oog op de verwezenlijking van een 

onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en 
bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging. 

 
- nachtwinkel: een handelszaak die:  

o ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen uitsluitend onder de rubriek “verkoop 
van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;  

o geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld; 

o een maximale netto verkoopoppervlakte heeft van 150 m²; 
o en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt.  

 
- belwinkel: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van 

telecommunicatiediensten, zoals telefoon en internet; 

 
- kansspelinrichting: de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden georganiseerd;  

- kansspel: elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij 
het verlies van deze inzet door minstens één der spelers of wedders, hetzij een winst van om het even 

welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot 
gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van 

de winnaar of de bepaling van de winstgrootte. Geen kansspelen in de zin van dit reglement zijn:  

o spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om maximaal 
5 keer gratis verder te spelen; 

o kaart- en gezelschapsspelen, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door 
kermisexploitanten n.a.v. kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder soortgelijke 

omstandigheden die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts 

een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren. 
 

- wedkantoren: inrichtingen die bestemd zijn voor het afsluiten van weddenschappen, al dan niet via het 
internet. De kansspelinrichtingen klasse I, II en III zoals beschreven in de wet van 7 mei 1999 op de 

kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en de uitzondering voor 

dagbladhandelaars, voorzien in §5 van art. 43/4 van deze wet, behoren niet tot de wedkantoren in de 
zin van dit besluit; 

- weddenschap: kansspel waarbij elke speler een inzet inbrengt en waarbij winst of verlies wordt 
gegenereerd die niet afhangt van een daad gesteld door die speler, maar van de verificatie van een feit 

dat zich realiseert zonder tussenkomst van de spelers; 
 

- shisha-bar: publiek toegankelijke inrichting o.m. bestemd om waterpijp te roken, ook al is dit 

sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan: een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir; 
 

- massagesalon: publiek toegankelijke inrichting waar de exploitant massages aanbiedt en die hiervoor 
uitgerust, kenbaar en/of zichtbaar gemaakt is;  

 

- seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke besloten ruimten waarin vertoningen, voorstellingen en 
vermakelijkheden van pornografische aard plaatsvinden al dan niet tegen betaling, onder welke vorm 

ook en ongeacht het aantal betalende toeschouwers. Onder seksinrichtingen waarin pornografische 
vertoningen plaatsvinden wordt in elk geval verstaan: seksbioscopen, sekstheaters, peepshows, 
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erotische vertoningen en paaldansvertoningen al dan niet in combinatie met kleinhandel en/of andere 

dienstverlening van welke aard ook.  

 
 

Artikel 3 - Uitbatingsvergunning 
 

Alle horeca-inrichtingen (drank- en eetgelegenheden), privéclubs, nachtwinkels, belwinkels, 

kansspelinrichtingen, wedkantoren, shisha-bars, massagesalons en seksinrichtingen zijn voor deze 
bestemmingen zowel in het kader van hun hoofdactiviteit als in het kader van hun nevenactiviteit, verplicht om 

in het bezit te zijn van een uitbatingsvergunning.  
 

Een nieuwe zaak kan pas starten met de exploitatie voor zover werd voldaan aan alle voorwaarden van deze 
afdeling. 

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.  

De uitbatingsvergunning kan enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk administratief onderzoek en een 
positieve beoordeling op elk van onderstaande punten: 

 
1. Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de brandveiligheid uitgevoerd door de 

Hulpverleningszone Waasland. 

 
2. Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en 

aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de instelling en de uitbater, uitgevoerd door de 
gemeentelijke financiële dienst. 

 
3. Een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de instelling met de geldende 

stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams en federaal niveau. Deze 

onderzoeken worden verricht door de dienst stedenbouw en omgeving: deze dient onder meer na te gaan of de 
geldende regelgeving betreffende stedenbouw gerespecteerd wordt, of de exploitant zijn zaak heeft ingepland 

overeenkomstig de voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van 
aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en conform de bepalingen opgenomen in het 

omgevingsvergunningsdecreet. 

Indien er een bouwovertreding rust op het pand dient deze overtreding voorafgaand aan de 
uitbatingsvergunning hersteld te worden. 

 
4. Een milieutechnisch onderzoek: een onderzoek door de milieuambtenaar naar een eventuele vereiste 

omgevingsvergunning of meldingsakte (klasse 1, 2 of 3) die nodig is voor het exploiteren van een hinderlijke 

inrichting. De milieuambtenaar zal daarbij tevens toezicht houden op het gebruik van sommige toestellen of 
installaties in bepaalde uitbatingen die de exploitant kunnen verplichten om een omgevingsvergunning aan te 

vragen.  
 

5. Een moraliteitsonderzoek:  
De lokale politie gaat na of de uitbater van de drank- en/of eetgelegenheid zoals bedoeld in artikel 1 van deze 

afdeling voldoet aan de zedelijkheid voor het uitbaten van een drankgelegenheid zoals bepaald in de 

wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, gecoördineerd op 3 april 1953.  
Daarnaast gaat de lokale politie na of de uitbater recent een veroordeling heeft opgelopen of gekend is 

(inwerkingtreding na afsluiten van protocolakkoord bestuurlijke handhaving, criminaliteit en onveiligheid met 
parket) wegens een inbreuk op de wet op het racisme of de xenofobie, of, en tegen de drugswetgeving, of, en 

veroordeeld is wegens fraude, daden van weerspannigheid ten overstaan van de politie of andere 

overheidsdiensten, enz. 
Dit onderzoek wordt gevoerd door de lokale politie van de woonplaats van de uitbater en het resultaat ervan 

wordt overgemaakt aan de lokale politie van Kruibeke Temse. 
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6. Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief eventuele beroepskaart) of enig 

andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. 

 
 

Artikel 4 - Bijkomende voorwaarden voor de uitbating 
 

Voor sommige inrichtingen zijn er bijkomende voorwaarden verbonden aan het afleveren van de 

uitbatingsvergunning, nl. voor:  
 

§ 1 Horeca-inrichtingen (drankgelegenheden, drankslijterijen of restaurants)  

- Sluitingsuren: 

Alle horeca-inrichtingen moeten ontruimd zijn van 2 uur tot 6 uur 's morgens, behalve vrijdag- en  
zaterdagnacht en de nacht die een plaatselijke of wettelijke feestdag voorafgaat, waarop ze toegankelijk 

mogen blijven tot 3 uur 's morgens. Plaatselijke feestdagen worden door het college van burgemeester 
en schepenen vastgesteld.  

De burgemeester is gemachtigd, bij algemene of beperkte maatregel, voor bepaalde gelegenheden of op 
verzoek van de betrokken uitbaters afwijkingen op het sluitingsuur toe te staan. Ook een permanente 

vergunning hiervoor behoort tot de mogelijkheden (die kan herroepen worden). 

 

- Ordemaatregelen: 

De officier van bestuurlijke politie heeft het recht de horecazaken waar zich wanordelijkheden voordoen 
of inbreuken op deze bepalingen worden gepleegd, te doen ontruimen en te doen sluiten vóór het 

sluitingsuur. 

 
- Onderzoek naar de hygiëne-eisen: betreft alle horeca-inrichtingen die in hun zaak gegiste en/of sterke 

dranken schenken of gebruiken bij de bereiding van maaltijden.  
      Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de hygiëne-inspecteur hiertoe aangesteld door de gemeente: 

a) Hygiëne-eisen lokalen: overeenstemming met de toepasselijke hygiëne-eisen voorzien in de wet 

van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken. De wet van 28 december 1983 m.b.t. 
sterke dranken verwijst inzake hygiëne eveneens naar de wet van 3 april 1953. 

De voorwaarden hebben betrekking op de minimale hoogte (2,75 m), de toiletten, de 
verlichting, de verluchting en de verwarming.  

b) Levensmiddelenhygiëne: de voormelde ondernemingen die levensmiddelen manipuleren moeten 
voor de opening van hun handelszaak aangifte doen bij het FAVV (“Voedselagentschap”). 

Deze verleent afhankelijk van de inrichting een toelating of een registratie die moet worden 

uitgehangen in de horecazaak op een van buiten zichtbare plaats.  
Een kopie van die aanvraag moet toegevoegd worden aan de aanvraag voor de vergunning voor 

de horeca-inrichting.  
Het gemeentebestuur stelt na controle een hygiëneattest op waaruit blijkt dat de uitbating aan de 

hygiënevoorwaarden voldoet.  

 
- Onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden, uitgevoerd door de gemeentediensten die nagaan:  

a) voor gegiste dranken: dat de aanvrager (uitbater) van het positief bericht aan de gemeente en de 
personen die bij hem inwonen/deelnemen aan de uitbating van de drankgelegenheid geen veroordeling 

hebben opgelopen voor één van de uitsluitingsgronden bepaald in art. 1 samengeordende wetten van 3 

april 1953 (bvb. criminele feiten, zedenfeiten, heling,…). 

b) voor sterke dranken:  

Dat de aanvrager van de drankvergunning (de uitbater), zijn gemandateerde(n), en de personen die bij 
de aanvrager of in de drankgelegenheid inwonen en deelnemen aan de uitbating ervan geen 

veroordeling hebben opgelopen voor één van de uitsluitingsgronden bepaald in artikel 1 van de wet van 

28 december 1983 m.b.t. de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Is de houder/lasthebber 
een rechtspersoon of feitelijke vereniging dan gaat de gemeente na of hetzij elk orgaan, hetzij elke 

natuurlijke persoon deel uitmakend van de vereniging, belast met de bij wet opgelegde verplichtingen of 
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op enigerlei wijze betrokken bij de exploitatie, geen veroordeling heeft opgelopen voor één der 

voormelde gevallen van uitsluiting.  

 
Indien (één van) de betrokken perso(o)n(en) niet in de gemeente woont, zal een kopie van het 

moraliteitsattest toegevoegd worden, afgeleverd door de gemeente van de woonplaats.  
Artikel 4 van voormelde wet bepaalt dat de houder van een drankgelegenheid beroep kan instellen bij de 

Minister van Justitie binnen de 30 dagen na weigering door de gemeente op basis van het feit dat niet 

voldaan is aan de moraliteitsvoorwaarden.  
Indien voldaan is aan de moraliteitsvoorwaarden, kan een positief attest (voor gegiste dranken) of 

drankvergunning (voor sterke dranken) bekomen worden.  
 

c) schenken van sterke dranken in een occasionele drankgelegenheid: is conform artikel 9 van de wet van 
28 december 1983 verboden, behoudens schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en 

schepenen.  

 
De aanvraag moet ten minste 45 dagen vóór de opening van de occasionele drankgelegenheid schriftelijk 

ingediend worden bij het schepencollege. De machtiging wordt door het college van burgemeester en 
schepenen verleend voor de duur van de occasionele drankgelegenheid.  

 

§ 2 Privéclubs 
Deze afdeling is van toepassing op alle feitelijke verenigingen en vzw’s die een drank- en/of eetgelegenheid 

uitbaten zoals bedoeld in artikel 2 van dit hoofdstuk. 
 

- Sluitingsuren: 
Alle privéclubs moeten ontruimd zijn van 2 uur tot 6 uur 's morgens, behalve vrijdag- en zaterdagnacht 

en de nacht die een plaatselijke of wettelijke feestdag voorafgaat, waarop ze toegankelijk mogen blijven 

tot 3 uur 's morgens. Plaatselijke feestdagen worden door het college van burgemeester en schepenen 
vastgesteld.  

De burgemeester is gemachtigd, bij algemene of beperkte maatregel, voor bepaalde gelegenheden of 
op verzoek van de betrokken uitbaters afwijkingen op het sluitingsuur toe te staan. 

 

- Ordemaatregelen:  
De officier van bestuurlijke politie heeft het recht de privéclubs waar zich wanordelijkheden voordoen of 

inbreuken op deze bepalingen worden gepleegd, te doen ontruimen en te doen sluiten vóór het 
sluitingsuur. 

 

- Een onderzoek naar de naleving van de wettelijke bepalingen inzake de vzw-wetgeving. 
 

- Een onderzoek naar de activiteiten die de vzw uitvoert in overeenstemming met haar doel, o.m. door 
middel van documenten eigen aan de werking van een vzw, zoals beslissingen van de algemene 

vergadering, van de raad van bestuur of andere gemandateerden, boekhoudkundige stukken, 
jaarrekening, jaarplan, activiteitenverslag (kopie van deze stukken mee te geven op eerste verzoek).  

- Gezien het vermoeden van misbruik van het vzw-statuut door sommige club-vzw’s, worden alle club-

vzw’s die een aanvraag indienen in het kader van dit reglement, doorgegeven aan de bevoegde 
overheden en inspectiediensten ter controle op de bovenlokale wetgeving. 

 
§ 3 Shisha-bars 

 

- Sluitingsuren 
Alle shisha-bars moeten ontruimd zijn van 2 uur tot 6 uur 's morgens, behalve de zaterdagnacht en de 

nacht die een plaatselijke of wettelijke feestdag voorafgaat, waarop ze toegankelijk mogen blijven tot 3 
uur 's morgens. Plaatselijke feestdagen worden door het college van burgemeester en schepenen 

vastgesteld.  
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De burgemeester is gemachtigd, bij algemene of beperkte maatregel, voor bepaalde gelegenheden of 

op verzoek van de betrokken uitbaters afwijkingen op het sluitingsuur toe te staan. 

 
- Ordemaatregelen:  

De officier van bestuurlijke politie heeft het recht de shisha-bars waar zich wanordelijkheden voordoen 
of inbreuken op deze bepalingen worden gepleegd, te doen ontruimen en te doen sluiten vóór het 

sluitingsuur. 

 
- Een shisha-bar is enkel mogelijk in een handelszaak die uitsluitend als drankgelegenheid wordt 

uitgebaat.  
 

- Het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 
22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk 

voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook en haar uitvoeringsbesluiten 

(hierna genoemd “de wet op het rookverbod”). Het gebruik van een waterpijp is niet toegelaten op 
terrassen of andere aanhorigheden van de handelszaak.  

 
§ 4 Nacht- en belwinkels 

 

- Sluitingsuren:  

a) belwinkels: gelet op artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 

handel, ambacht en dienstverlening, is het verboden belwinkels te openen vóór 5 uur en na 20 uur. 
b) nachtwinkels: in afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de 

openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening is het verboden nachtwinkels open te houden 
vóór 18 uur en na 2 uur. De consumenten die op het ogenblik van de sluiting aanwezig zijn, mogen 

worden bediend. Zij dienen evenwel de vestigingseenheid ten laatste 15 minuten na het sluitingsuur 

te verlaten.  
 

§ 5 Wedkantoren en kansspelinrichtingen 
 

Kansspelen: volgens de wet op de kansspelen van 7 mei 1999 moet de toelating voor de exploitatie van 

kansspelen, Klasse III, vooraf aangevraagd worden bij de Kansspelcommissie (Ministerie van Justitie).  
 

Wedkantoren: om die aan te vragen hebt u een positief advies van de burgemeester nodig. Wedkantoren 
krijgen sinds 1 januari 2011 enkel een vergunning van de Kansspelcommissie als ze op minstens 1 000 meter 

wandelafstand liggen van een bestaand wedkantoor.  

 
- Sluitingsuren 

            Alle kansspelinrichtingen moeten gesloten zijn van 2 uur tot 6 uur ’s morgens. 
Alle wedkantoren moeten gesloten zijn van 23.00 uur tot 10 uur ’s morgens. 

 
§ 6  Massagesalons 

 

- Sluitingsuren 
De toegang van de klant tot de vestigingseenheid is verboden:  

o vóór 6 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag 
voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de 

zaterdag die voorafgaat, toegestaan;  

o vóór 6 uur en na 20 uur, op de andere dagen.  
De openingsuren moeten zichtbaar uithangen op de toegangsdeur van het massagesalon. 
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§ 7  Plaatsbeperkingen 

 

In het kader van de openbare orde, veiligheid en rust en om de bestaande overlastfenomenen in de handelskern 
niet meer extra te belasten, wordt geen enkele uitbatingsvergunning toegestaan voor shisha-bars, nachtwinkels, 

belwinkels, privéclubs, wedkantoren, massagesalons en seksinrichtingen, indien:  
- in de gemeente Kruibeke de voorziene vestiging gelegen is binnen een straal van vijfhonderd meter 

waarbij het middelpunt van de cirkel respectievelijk de kerktorens zijn van de drie kerken van Kruibeke, 

Bazel en Rupelmonde; 
- in de gemeente Temse de voorziene vestiging in één van de volgende straten gelegen is: Akkerstraat, 

Antwerpse Steenweg, August Wautersstraat, Burg. Ach. Heymanstraat, Cauwerburg, Dorpstraat, 
E. Tinelplaats, Gasthuisstraat, Gelaagstraat, Gentstraat, Hoogkamerstraat, Houtkaai, Huis ten Halven, 

Kamiel Wautersstraat, Kapelstraat, Kasteelstraat, Kouterstraat, Krijgsbaan, Legen Heirweg, Leie, Markt, 
Oeverstraat, Pastoor Boelstraat, Paterstraat, Rozenlaan, Schoolstraat, Sint-Amelbergalaan, Sint-

Jorisstraat, Scheldestraat, Stationsstraat, Velle, Viaduct, Vrijheidstraat en Wilfordkaai; 

- er binnen een straal van 250 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, reeds een shisha-bar, belwinkel, 
nachtwinkel, een privéclub, wedkantoor, massagesalon of seksinrichting gevestigd is;  

- er binnen een straal van 250 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur van de onderneming, een 
schoolinstelling gevestigd is; 

- als er binnen een straal van 50 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een openbaar plein is gelegen; 

- een voortuin gelegen is in of naast het gebouw waarin de vestigingseenheid zich bevindt; 
- de vestigingseenheid zou worden ondergebracht in een meersgezinswoning. 

Deze plaatsbeperkingen worden beoordeeld op de datum van de inschrijving van de vergunningsaanvraag op de 
gemeente. 

 
§ 8 Verbodsbepalingen 

 

a) het is verboden in de nabije omgeving van horecazaken, shisha-bars, nachtwinkels, belwinkels, 
privéclubs, wedkantoren, massagesalons of seksinrichtingen nachtgerucht of nachtrumoer te 

veroorzaken dat hoorbaar is op openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord;  

b) het is verboden alcoholhoudende dranken te verbruiken in nachtwinkels;  

c) het is verboden om in de nabije omgeving van horecazaken, shisha-bars, nachtwinkels, belwinkels, 
privéclubs, wedkantoren, massagesalons en seksinrichtingen voertuigen draaiende te houden terwijl 

het voertuig stilstaat, tenzij daartoe een noodzaak is;  
d) het is verboden om in de nabije omgeving van horecazaken, shisha-bars, nachtwinkels, belwinkels, 

privéclubs, wedkantoren, massagesalons en seksinrichtingen de autoradio te laten spelen met een 

buiten de wagen hoorbaar volume.  
 

§ 9 Verzekering 
 

De objectieve aansprakelijkheidsverzekering (wet van 30 juli 1979) is o.a. verplicht voor alle hotels, restaurants, 
frituren, openbare drankgelegenheden (met min. 50 m2 toegankelijke oppervlakte), dancings, discotheken en 

kleinhandelszaken (met min. 1 000 m2 oppervlakte aan verkoopruimte + aanpalende opslagruimte). De 

verzekeringsonderneming die een verzekeringsovereenkomst voor objectieve burgerlijke aansprakelijkheid afsluit 
is ertoe gehouden hiervan kennis te geven aan de burgemeester van de gemeente waar de voor het publiek 

toegankelijke inrichting gevestigd is. Ook de kennisgeving van de nietigverklaring, ontbinding, opzegging en 
schorsing van de overeenkomst moet gericht worden aan de burgemeester van de gemeente waar de voor het 

publiek toegankelijke inrichting gevestigd is. Indien de horeca-inrichting of onderneming niet beschikt over deze 

verzekering, wordt geen vergunning toegekend. 
De burgemeester controleert of de door de wet bedoelde inrichtingen in de gemeente de vereiste 

verzekeringspolis hebben afgesloten. Is dit niet het geval, dan kan hij de tijdelijke sluiting van de inrichting 
opleggen.  
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§ 10 Toegankelijkheid  

 

De in deze afdeling bedoelde ondernemingen engageren zich om zich bij de uitbating van hun zaak te 
onthouden van door racisme of xenofobie ingegeven daden; dit engagement geldt eveneens voor het door hem 

tewerkgesteld personeel (wet 30 juli 1981). 
 

§ 11 Afvalrecipiënten 

 
Voor alle ondernemingen die drank en/of voeding voor verbruik ter plaatse aanbieden en die voor hun uitbating 

onderworpen zijn aan een voorafgaande vergunning, geldt dat de uitbater verplicht is om degelijke en goed 
bereikbare vuilnisbakken in of bij zijn inrichting te plaatsen. Hijzelf of het door hem aangestelde personeel moet 

dagelijks instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan alsook voor het rein 
houden van het terrein rond zijn inrichting, zijnde het privéterrein waarop de uitbating/inrichting gevestigd is, 

evenals op de openbare weg in de onmiddellijke omgeving.  

 
 

Artikel 5 - Vergunningsaanvraag 
 

1) Voor het verkrijgen van een vergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college 

van burgemeester en schepenen, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier, dat ook 
digitaal op de gemeentelijke website beschikbaar is.  

De exploitant moet de aanvraag voor een uitbatingsvergunning minstens 45 dagen vóór de opening van 
de inrichting indienen bij het gemeentebestuur.  

De exploitant moet de aanvraag voor een heropening van een inrichting eveneens 45 dagen vóór de 
heropening indienen. Elke wijziging aan de lokalen moet worden aangegeven aan het gemeentebestuur.  

2) Het college van burgemeester en schepenen kan bepalen dat nader te omschrijven documenten 

overhandigd moeten worden.  
 

De aanvraag is onontvankelijk, wanneer de aanvraag betrekking heeft op een bestemming die 
stedenbouwkundig ontoelaatbaar is op de plaats van aanvraag.  

De aanvraag is onvolledig wanneer er documenten ontbreken, vermeld in het aanvraagformulier. De aanvrager 

beschikt over een termijn van 30 dagen na mededeling van dit feit om de ontbrekende documenten in te 
dienen. Wordt hieraan niet voldaan binnen de gestelde termijn, dan wordt de aanvraag nietig beschouwd.  

Na de datum van ontvangstmelding van de aanvraag, volgen de controles zoals vermeld in artikel 3.  Bij 
negatieve controles worden de opmerkingen medegedeeld en een regularisatietermijn voorzien.  

Binnen de termijn van 45 kalenderdagen na de ontvangstmelding van de aanvraag of vanaf het tijdstip waarop 

de aanvrager de aanvullende documenten indiende, wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door 
de complexiteit van het dossier, mag deze termijn verlengd worden voor maximaal dezelfde duur.  

Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid, bescherming van 
consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming van het milieu, wordt bij het 

uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of verlengde termijn, de vergunning geacht te zijn 
geweigerd.  

 

 
Artikel 6 - Uitzonderingen 

  
In de hiernavolgende limitatief opgesomde gevallen moet geen uitbatingsvergunning worden aangevraagd:  

1) Occasionele drank- en/of eetgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties 

plaatsvinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (bv. buurt- en wijkfeesten, braderieën);  
2) Drank- en/of eetgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen voor de gehele duur 

van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant;  
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3) Reizende drank- en/of eetgelegenheden: drankgelegenheden gehouden in boten, schepen, 

spoorwagens of andere voertuigen, evenals in kramen, tenten of andere inrichtingen die van de ene 

naar de andere plaats worden overgebracht;  
4) Lokalen die door het gemeentebestuur of AGB ter beschikking worden gesteld van vzw’s en feitelijke 

verenigingen onder welke juridische vorm dan ook (concessie, huur, erfpacht enz.)  
5) Mobiele wedkantoren: een tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt 

geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een evenement, een gebeurtenis, een 

sportwedstrijd of een sportcompetitie. Een mobiel wedkantoor mag geen andere weddenschappen 
afsluiten dan deze die betrekking hebben op dat evenement, die wedstrijd of die competitie.  

6) Verenigingen en vzw’s die lid zijn van een erkende gemeentelijke adviesraad. 
7) Vzw’s en feitelijke verenigingen die werden opgericht door het gemeentebestuur en waarop de 

gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen) controle uitoefenen;  
8) Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn die werden opgericht door het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn in uitvoering van het decreet lokaal bestuur van 22 december 

2017;  
9) Vzw’s opgericht voor ziekenhuizen en ziekenhuisgebonden activiteiten, voor rust- en 

verzorgingstehuizen, werkgevers- en middenstandsorganisaties, vakbonden, scholengemeenschappen, 
parochies; 

10) Er is geen uitbatingsvergunning vereist voor:  
o massagesalons, uitgebaat op tentoonstellingen en op jaarbeurzen voor de gehele duur van de 

tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant;  

o huis-aan-huis massages: massages uitgevoerd in de verblijfplaats van de gemasseerde persoon 
en op diens uitnodiging;  

o massages uitgevoerd in een mobiele, tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, die 
wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een toegelaten 

evenement, sportwedstrijd of sportcompetitie;  

o massagesalons waar alle werkzame masseurs/masseuses aangesloten zijn bij de vzw Belgische 
Federatie voor Massage en Schoonheidszorg, vzw Belgische Shiatsu Federatie, 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België en/of Nationaal Verbond der Belgische 
Reflexologen; 

o plaatsen waar enkel massages worden uitgevoerd door professionele zorgverleners of 

instellingen, die geneeskundige verzorging verlenen, en die hiervoor een visum hebben, 
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. (vb. artsen, kinesisten, 

diëtisten, ….);  
o plaatsen waar massages worden verstrekt die behoren tot activiteiten met betrekking tot de 

menselijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening volgens de sectie Q van de 

NACE-BEL codering (afdelingen 86 tot en met 88 NACE-BEL codering) behalve de NACE-BEL-
code 86909 (overige menselijke gezondheidszorg);  

o plaatsen waar massages uitgevoerd worden door niet-conventionele geneeskundigen (vb. 
chiropractor, acupuncturist, osteopaat, homeopaat) erkend door een bij koninklijk besluit 

erkende beroepsvereniging; 
o massages aangeboden op een vestigingsplaats van ondernemingen die kunnen aantonen dat ze 

beschikken over een vergunning volgens artikel 3 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende 

het toeristische logies of een milieuvergunning voor rubriek 32.8 (baden en waterrecreatie) van 
de Vlarem-reglementering (klasse 1 en/of 2). 

 
 

Artikel 7 - Weigeringsgronden 

 
Het gemeentebestuur weigert de uitbatingsvergunning:  

- als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt;  
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- als de uitbater of de deelnemers recent een veroordeling heeft/hebben opgelopen of gekend is/zijn 

(inwerkingtreding na afsluiten van protocolakkoord bestuurlijke handhaving, criminaliteit en onveiligheid 
met parket) voor het plegen van een inbreuk: 

o op de wet op het racisme of de xenofobie 

o tegen de drugswetgeving  
o wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van de politie of andere overheidsdiensten  

o op het strafwetboek met uitzondering van de overtredingen in titel X van dit strafwetboek  

o op de vreemdelingenwet  
o op de fiscale wetgeving (witwaspraktijken)  

o wegens aanwijzingen van mensenhandel, zoals bedoeld in artikel 134quinqies van de Nieuwe 
gemeentewet;  

- indien de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van de uitbatingsvergunning leiden tot een 
negatief advies van de ter zake bevoegde ambtenaar. 

 

Een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater, voor dezelfde plaats en voor dezelfde bestemming, volgend op een 
geweigerde aanvraag, kan ten vroegste 6 maanden na de datum vermeld in de weigeringsbeslissing worden 

ingediend, op straffe van ontvankelijkheid.  
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verklaring, ondertekend door de uitbater, 

waarin bevestigd wordt dat alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn.  

 
  

Artikel 8 - Nadere regels en voorschriften 
 

1) De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor 
onbepaalde duur, mits cumulatief is voldaan aan de voorwaarden gesteld in art. 3 en 4 van deze 

afdeling. Zij dient steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage te 

worden voorgelegd.  
2) De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester en 

algemeen directeur, namens het college van burgemeester en schepenen.  
3) De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken ten opzichte van de 

veiligheid, onmiddellijk te melden aan de gemeente.  

4) Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in 
de tijd en/of bepaalde voorwaarden te koppelen aan de uitbatingsvergunning.  

5) De uitbatingsvergunning is een vergunning die wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 
instelling: de vergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater op dezelfde 

locatie, noch kan zij worden overgedragen naar een andere locatie.  

6) De in deze afdeling beoogde vergunning wordt precair en herroepbaar verleend, in de vorm van een 
persoonlijke en onoverdraagbare titel, die het college van burgemeester en schepenen niet aansprakelijk 

stelt, behoudens de in de wet voorziene gevallen. Zij kan op ieder moment opgeheven worden wanneer 
het algemeen belang het vereist.  

De vergunning kan ook geschorst of ingetrokken worden, wanneer de houder een overtreding begaat 
tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de bij art. 119 bis van de nieuwe gemeentewet voorziene 

procedure.  

7) De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en erover 
waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan derden, noch de openbare veiligheid, rust 

of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen.  
 

 

Artikel 9 - Vergunning van rechtswege vervallen  
 

De vergunning vervalt van rechtswege:  
- bij het overlijden van de uitbater; 
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- op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan 6 maanden feitelijk 

is onderbroken;  

- in geval van faillissement;  
- in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;  

- in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 
- in geval van overname;  

- in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de Kruispuntbank van 

ondernemingen (KBO). 
 

 
Artikel 10 - Overgangsbepalingen  

 
Alle nieuwe ondernemingen die een uitbatingsvergunning aanvragen, moeten aan deze afdeling voldoen vanaf 

het moment van inwerkingtreding. 

Ook bij wijzigingen aan bestaande inrichtingen moet voldaan worden aan deze afdeling. 
De bestaande ondernemingen moeten een aanvraag indienen binnen de 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 

afdeling: bij het volledig ingevulde aanvraagformulier moet enkel een kopie van de bestaande drankvergunning 
worden gevoegd. 

 

De aanvraag tot uitbatingsvergunning geldt als voorlopige uitbatingsvergunning voor de bestaande inrichting tot 
zolang de vergunningsaanvraag niet is ingewilligd of geweigerd. 

Voor de shisha-bars, nachtwinkels, belwinkels, privéclubs, wedkantoren, massagesalons en seksinrichtingen die 
reeds bestonden vóór de inwerkingtreding van huidig reglement, gelden de plaatsbeperkingen vermeld in artikel 

4 van deze afdeling niet. 
 

 

Afdeling 2  Clubhuizen en bijeenkomsten motorclubs  
 

 

Artikel 1 – Begripsomschrijving 
 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:  
- motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen gekenmerkt door een 

gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur die naar de buitenwereld wordt veruitwendigd door het 

gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, clubemblemen, colors, tatoeages, 
materialen, voertuigen, kledij, foto’s en ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een motor;  

- clubhuis: een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt; 
- exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon, al dan niet 

eigenaar, die een clubhuis, in feite of in rechte faciliteert of uitbaat;  

- organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon, die een 
bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert;  

- deelnemer: de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een motorclub.  
 

 
Artikel 2 – Toepassingsgebied   

 

Onverminderd andere toepasselijke regelgeving is deze afdeling van toepassing op de exploitant van een 
clubhuis, de organisator van bijeenkomsten van een motorclub en de deelnemer aan bijeenkomsten van een 

motorclub.  
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Artikel 3 – Voorwaarden  

 

De organisatie of de exploitatie van een clubhuis of de deelname aan een bijeenkomst van een motorclub is 
verboden, tenzij aan de hiernavolgende voorwaarden is voldaan.  

 
1. Voorwaarden met betrekking tot de inrichting  

§ 1 Het clubhuis moet voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot stedenbouw, milieu en 

omgeving.  
§ 2 Het clubhuis moet voldoen aan de brandveiligheidsvereisten zoals nader omschreven in een verslag van de 

hulpverleningszone Waasland of van een door de burgemeester aangestelde toezichter.  
 

Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente, de politie en de brandweer. De gemeente, de 
politie en de brandweer kunnen hiervoor bijkomende inlichtingen inwinnen bij andere diensten. De politie stelt 

de burgemeester in kennis van de resultaten van deze controle.  

 
2. Voorwaarden ten aanzien van de persoon  

Er wordt een politioneel en/of administratief onderzoek gevoerd naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan 
niet met uitstel, opschorting, eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op feiten zoals omschreven in:  

- het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X;  

- de Drugswet; 
- de Wapenwet; 

- de Wet Private Militie; 
- de Vreemdelingenwet; 

- de fiscale en sociale wetgeving; 
- de camerawetgeving; 

- vestigingsvoorwaarden; 

- de wet op racisme of xenofobie ingegeven daden; 
- voorwaarden verbonden aan de exploitatie van een inrichting of clubhuis. 

 
De hiernavolgende personen moeten aan een gunstig onderzoek voldoen:  

- de organisator;  

- de deelnemer;  
- de exploitant;  

- de organen en/of de vertegenwoordigers van de exploitant of de organisator;  
- andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen aan een motorclub of de exploitatie van een 

clubhuis.  

 
Als in dit onderzoek wordt vastgesteld dat er verschillende vaststellingen en/of veroordelingen zijn, kan het 

onderzoek als ongunstig worden beschouwd. Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de 
politie. Hiervoor kunnen bijkomende inlichtingen bij andere diensten worden ingewonnen.  

 
 

Artikel 4 – Modaliteiten   

 
§ 1 Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij gebreke hieraan de exploitant, een 

deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, roepnaam of alias, geboortedatum, 
rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig.  

 

§ 2 Op eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij gebreke hieraan de 
exploitant, de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de motorclub gedurende de 

laatste zes maanden te overhandigen.  
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§ 3 Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel van binnen als van buiten zonder tussenkomst 

van een derde toegankelijk zijn met het oog op de toegang van controle- en hulpverleningsdiensten.  

 
§ 4 Het is verboden om ramen van een clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op enige wijze 

ondoorzichtig te maken (bijvoorbeeld: door er voorwerpen te plaatsen, de ramen met folie te bekleden, de 
gordijnen of de (rol)luiken te sluiten).  

 

§ 5 Iedere aanwezige in het clubhuis dient te allen tijde toegang te verlenen aan controle- en 
hulpverleningsdiensten.  

 
§ 6 Het is verboden een bijeenkomst van een motorclub die niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement te 

faciliteren.  
 

§ 7 Er mogen geen bijeenkomsten van de motorclub plaats vinden voor 08.00 uur en na 22.00 uur.  
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HOOFDSTUK 7 

INBREUKEN BETREFFENDE HET HINDERLIJK EN 

FOUTIEF STILSTAAN EN PARKEREN 
 

Dit hoofdstuk treedt pas in werking na goedkeuring van het protocol GAS-verkeer. 

 

Afdeling 1 – Definities  
  

 

De overtredingen op de bepalingen 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, zoals opgesomd in het koninklijk 

besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende 

het stilstaan en parkeren  en voor overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 

automatisch werkende toestellen1, begaan door meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen, kunnen, 

overeenkomstig de bepalingen in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 

met een administratieve sanctie worden bestraft.  

  

Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:   

  

Artikel 1 - Rijbaan  

  

Het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.   

  

 

Artikel 2 - Rijstrook  

  

Elk deel van een rijbaan die in haar langsrichting verdeeld is door:   

a.  één of meer witte doorlopende of onderbroken strepen. Deze strepen mogen beter zichtbaar gemaakt worden 

door retro-reflecterende middelen;   

b.  voorlopige markeringen die bestaan uit:   

- hetzij oranje doorlopende of onderbroken strepen;   

- hetzij doorlopende of onderbroken strepen gevormd door oranje spijkers.   

  

 

Artikel 3 - Autoweg  

 

De openbare weg waarvan het begin aangeduid is met het verkeersbord F9 en het einde met het verkeersbord 

F11.   

 

F11   

 

 
1 Gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 juli 2018.  
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Artikel 4 - Fietspad  

 

Het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A is 

voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74 van het koninklijk 

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

 

Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan.   

  

D9   

  

 

Artikel 5 - Kruispunt  

  

De plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen.   

 

  

Artikel 6 - Overweg  

  

De gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan aangelegde sporen.   

 

  

Artikel 7 - Bebouwde kom  

 

Een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F1, F1a of F1b, en 

de uitvalswegen met de verkeersborden F3, F3a of F3b.   

  

F1   

F3   

  

 

Artikel 8 - Bestuurder  

  

Al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt.   
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Artikel 9 - Voertuig  

  

Elk middel van vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar landbouw- of bedrijfsmaterieel.   

 

 

Artikel 10 - Motorvoertuig  

  

Elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden.   

  

 

Artikel 11 - Bromfiets  

  

1° ofwel een "bromfiets klasse A", dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met 

inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt, of met een elektrische motor en 

dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur;   

2° ofwel een "bromfiets klasse B", dit wil zeggen :   

- elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding en waarvan de 

cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt, of met een elektrische motor en dat  naar bouw en 

motorvermogen en op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan 45 km per uur, met uitsluiting van 

de bromfietsen klasse A;   

- elk vierwielig voertuig uitgerust met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt 

voor de motoren met elektrische ontsteking of, voor andere typen van motoren, met een netto-

maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, 

niet sneller kan rijden dan 45 km per uur;   

  

De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt tot 270 kg; deze van de vierwielige bromfietsen 

tot 350 kg; voor de elektrische voertuigen geldt die massa evenwel zonder de batterijen.   

  

De driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand tussen de 

middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m, wordt beschouwd als 

bromfiets met twee wielen.   

  

De niet-bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd.  

  

Bevestiging van een aanhangwagen aan een bromfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig.   

  

De voertuigen bestuurd door personen met een handicap, uitgerust met een motor die niet toelaat zich sneller 

dan stapvoets voort te bewegen, worden niet als bromfiets beschouwd.   

  

Artikel 12 - Motorfiets  

  

Elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de 

bromfiets.   

Bevestiging van een aanhangwagen aan een motorfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig.   

  

 

Artikel 13 - Auto  

  

Elk motorvoertuig, met inbegrip van de trolleybus, dat niet beantwoordt aan de bepalingen van de bromfiets, van 

de motorfiets, van de drie- en van de vierwieler met motor.   
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Artikel 14 - Stilstaand voertuig  

  

Een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of 

lossen van zaken.   

  

 

Artikel 15 - Geparkeerd voertuig  

  

Een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen 

van zaken.   

  

 

Artikel 16 - Aanhangwagen  

  

Elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen.   

  

 

Artikel 17 - Sleep  

  

Elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door een en dezelfde kracht te worden 

voortbewogen.   

 

 

Artikel 18 - Maximale toegelaten massa  

  

De maximale totale massa van het voertuig, bepaald volgens de weerstand van de onderdelen van het chassis 

overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's.   

 

 

Artikel 19 - Woonerf en erf  

  

Eén of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen zijn aangeduid met 

verkeersborden F12a, en de uitgangen met verkeersborden F12b.  In het woonerf overweegt de 

woonfunctie.   

 

Het erf is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar waar de activiteiten 

verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme, onderwijs en recreatie.   

  

 F12b   

  

 

Artikel 20 - Voetgangerszone  

  

Een of meer openbare wegen waarvan de toegang aangeduid is met het verkeersbord F103 en de uitgang met 

het verkeersbord F105.   
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F103  F105   

  

 

Artikel 21 - Straat  

  

Een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk omgeven is met bebouwing en met toegangen 

tot activiteiten langs de weg en die gekenmerkt is door het gedeeld gebruik van de ruimte door verschillende 

soorten weggebruikers. De wegen die gelegen zijn in een zone 30, ofwel in een woonerf of erf, zijn straten.   

  

 

Artikel 22 - Trottoir  

 

Het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in ’t bijzonder 

ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten 

van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers.   

Het feit dat het verhoogd trottoir over de rijbaan doorloopt, brengt geen wijziging aan zijn bestemming.   

  

 

Artikel 23 - Gelijkgrondse berm  

  

De ruimte, onderscheiden van het trottoir en het fietspad, begrepen tussen enerzijds de rijbaan en anderzijds een 

sloot, een talud, de grenzen van eigendommen, die zich op hetzelfde hoogteniveau bevindt als de rijbaan en 

gevolgd mag worden door de weggebruikers, bepaald onder de voorwaarden van dit besluit.   

De gelijkgrondse berm is meestal niet met verhard materiaal aangelegd en moeilijk begaanbaar voor voetgangers.   

  

 

Artikel 24 - Verhoogde berm  

  

Een ruimte die hoger ligt dan het rijbaanniveau, onderscheiden van het trottoir en het fietspad, en die tussen deze 

rijbaan ligt en een sloot, een talud, of grenzen van eigendommen. De verhoogde berm is meestal niet met verhard 

materiaal aangelegd en moeilijk begaanbaar voor  

voetgangers.   

  

 

Artikel 25 - Verkeersgeleider  

  

Een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is om het voertuigenverkeer te kanaliseren. De 

verkeersgeleider bestaat uit een wegmarkering, ofwel uit een verhoging op de rijbaan, ofwel uit beide elementen 

samen.   
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Artikel 26 - Middenberm  

  

Elke aanleg in de lengterichting om de rijbanen te scheiden, behalve wegmarkeringen.   

  

 

Artikel 27 - Weggebruiker  

  

Is elke persoon die gebruikmaakt van de openbare weg.   

  

 

 Artikel 28 - Voetganger  

  

Een persoon die zich te voet verplaatst. De personen die een kruiwagen, een kinderwagen, een ziekenwagen of 

enig ander voertuig zonder motor dat geen bredere dan de voor de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft, aan 
de hand leiden en de personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, worden gelijkgesteld 

met voetgangers.  

  

 

Artikel 29 - Lading  

  

Elk goed of materiaal dat door een voertuig wordt vervoerd.   

  

 

Afdeling 2 -  Overtredingen van de eerste categorie, volgens het 

koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het 

stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de 

verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 

toestellen   
  

 

Artikel 1   

  

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” is aangebracht;   

- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.   

  

 

Artikel 2  

  

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.   
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 F4b    

  

 

Artikel 3   

  

In voetgangerszones is het parkeren verboden.   

    

 

Artikel 4  

  

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.   

  

 

Artikel 5  

  

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.   

  

 

Artikel 6  

  

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.   

  

 

Artikel 7  

  

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 
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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.   

  

 

Artikel 8  

  

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.   

  

 

Artikel 9   

  

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of 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 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 de voetgangers 

en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;   

3° in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naast bijgelegen rand 

van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;   

4° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering;   

5° 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;   

6° 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.   

  

 

Artikel 10  

  

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;   

  

 B9   
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6° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b 

is aangebracht;   

  

 E9a                     E9b   

  

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 middelste berm die deze rijbanen scheidt.   

  

 

Artikel 11   

  

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.   

  

 

Artikel 12  

  

Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan 

vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren.   

  

 

Artikel 13  

  

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 laten parkeren, behalve op de 

plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.   

  

E9a        E9c    E9d   

  

 

Artikel 14  

  

Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten parkeren.   
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Artikel 15  

  

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.   

  

 

Artikel 16  

  

Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht nemen.   

typeE9   

  

 

Artikel 17  

  

Verkeersbord E11 niet in acht nemen.   

  

E11   

  

 

Artikel 18  

  

Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.   

  

 

Artikel 19  

  

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.   

  

 

Artikel 20  

  

Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op de grond 

zijn aangebracht.   
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Artikel 21  

  

Niet in acht nemen het verkeersbord C3, wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende 

toestellen.   

  

C3   

   

 

Artikel 22  

 

Niet in acht nemen het verkeersbord F 103, wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch 

werkende toestellen.   

  

F103   

  

 

 

Afdeling 3 - Overtredingen van de tweede categorie volgens het 

koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het 

stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de 

verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 

toestellen   
  

 

Artikel 1  

  

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve op de parkeerstroken, 

aangewezen door het verkeersbord E9a.  
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E9a   

  

 

Artikel 2  

  

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of 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.  

 

 

Artikel 3  

  

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.   

  

 

Artikel 4  

  

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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HOOFDSTUK 8 

INBREUKEN BETREFFENDE LICHTE 

SNELHEIDSOVERTREDINGEN IN ZONES 30 EN 50 
 

Dit hoofdstuk wordt later uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 9 

INBREUKEN, SANCTIES EN PROCEDURE 
 
 

Afdeling 1 Toepassingsgebied en vaststelling van de inbreuk 
 
 

Artikel 1 - Toepassingsgebied 

 
Dit hoofdstuk is van toepassing op het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement en de permanente en tijdelijke 

politieverordeningen (en latere aanpassingen) van de gemeente Kruibeke en Temse. 
 

Voor zover wetten, decreten en besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in andere straffen of 

sancties voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze politieverordeningen gestraft worden met 
een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. 
 

 
Artikel 2 - Vaststelling van de inbreuk 

 

De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement. 
 

Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen worden vastgesteld door 
volgende personen:  

- politieambtenaren en agenten van politie;  

- gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de door de Koning vastgelegde minimumvoorwaarden, bij 
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad inzake de selectie, aanwerving, opleiding en 

bevoegdheid en aangewezen door de gemeenteraad;  
- provinciale of gewestelijke ambtenaren, personeelsleden van intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven die hiertoe binnen het raam van hun 

bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen;  
- personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen behorend tot één van de categorieën 

bepaald door de Koning; 
of worden aangegeven door: 

- bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, die voor deze inbreuken aangifte 
kunnen doen bij een politieambtenaar of agent van politie, voor zover de inbreuken betrekking hebben 

op de onmiddellijk waarneembare toestand van de goederen die zich op het openbaar domein bevinden.  

 
De inbreuken op het stilstaan en parkeren kunnen worden vastgesteld door volgende personen:  

- politieambtenaren en agenten van politie;  
- gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de door de Koning vastgelegde minimumvoorwaarden, bij 

een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad inzake de selectie, aanwerving, opleiding en 

bevoegdheid en aangewezen door de gemeenteraad. 
(Deze alinea treedt pas in werking na de goedkeuring van het protocol GAS-verkeer). 
 
Deze personen kunnen de voorlegging van een identiteitsbewijs vragen om de juiste identiteit van de overtreder 

te kunnen bepalen.  
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Artikel 3 - Soorten inbreuken 

 

§ 1 Inbreuken die uitsluitend met een gemeentelijke administratieve sanctie kunnen worden gesanctioneerd, die 
zijn opgenomen in de gemeentelijke verordeningen en reglementen als vormen van lokale overlast. Deze 

inbreuken kunnen uitsluitend bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties. 
 

§ 2   Inbreuken bepaald in het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 

(Deze paragraaf treedt pas in werking na de goedkeuring van het protocol GAS-verkeer). 
 

§ 3 Lichte gemengde inbreuken vervat in onderstaande artikelen van het strafwetboek (Sw), waarvan de 
gedragingen zijn opgenomen als vormen van lokale overlast in de verordeningen en reglementen van de 

gemeenteraad:  

- artikel 461 Sw: het bedrieglijk wegnemen van een zaak;  
- artikel 463 Sw: eenvoudige diefstal;  

- artikel 526 Sw: vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, 
kunstvoorwerpen; 

- artikel 534 bis Sw: aanbrengen van graffiti op roerende of onroerende goederen;  

- artikel 534 ter Sw: beschadigen van onroerende goederen;  
- artikel 537 Sw: kwaadwillig omhakken van bomen;  

- artikel 545 Sw: vernielen van afsluitingen, hagen, enz.;  
- artikel 559, 1° Sw: beschadigen van roerende goederen;  

- artikel 561, 1° Sw: nachtlawaai;  
- artikel 563, 2° Sw: beschadigen van landelijke of stedelijke afsluitingen;  

- artikel 563, 3° Sw: feitelijkheden of lichte gewelddaden;  

- artikel 563 bis Sw: verbod gelaat verhullende kledij;  
- artikel 563 bis Sw: zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of 

gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is.  
Deze gedragingen kunnen worden bestraft met een straf voorzien in het strafwetboek of met een gemeentelijke 

administratieve sanctie.  

 
§ 4 Zware gemengde inbreuken vervat in onderstaande artikelen van het strafwetboek, waarvan de gedragingen 

zijn opgenomen als vormen van lokale overlast in de verordeningen en reglementen van de gemeenteraad:  
- artikel 521, 3° Sw: gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te 

schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.  

Deze gedragingen kunnen worden bestraft met een straf voorzien in het strafwetboek of met een gemeentelijke 
administratieve sanctie. 

 
 

Afdeling 2  Sancties  
 
 

Artikel 1 - Gemeentelijke administratieve sancties 
 

§ 1 Een inbreuk op de bepalingen van het politiereglement kan aanleiding geven tot één van volgende sancties: 

- een administratieve geldboete met een maximum van 350 euro voor een meerderjarige of een 
rechtspersoon indien er sprake is van herhaling of 175 euro voor een minderjarige die de volle leeftijd 

van 14 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten; 
- de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 

- de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 

- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 
 



    63/69 

§ 2 De administratieve sanctie is proportioneel in functie van de zwaarte van de feiten en in functie van 

eventuele herhaling, zonder evenwel het wettelijk voorziene maximum te overschrijven. 

 
§ 3 Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de 

24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk. 
 

§ 4 De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of verordeningen geeft 

aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten. 
 

§ 5 Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is en een overtreding 
waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente afgeleverde toestemming of 

vergunning of een administratieve sluiting van een instelling, wordt alleen de schorsing, intrekking of sluiting 
uitgesproken. 

 

 
Artikel 2 - Administratieve geldboete 

 
§ 1 De administratieve geldboete, bedoeld in artikel 1 §1, wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. 

 

§ 2 De sanctionerend ambtenaar wordt aangewezen door de gemeenteraad, overeenkomstig het 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. 

 
§ 3 De inning van de administratieve geldboetes verloopt zoals bepaald in artikel 33 van de wet van 24 juni 

2013. 

 
§ 4 De administratieve geldboetes verjaren na 5 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze betaald moeten 

worden. Deze termijn kan gestuit worden zoals bepaald in artikel 43 van de wet van 24 juni 2013. 
 

§ 5 Alleen personeelsleden van het operationele kader van de federale en lokale politie kunnen, onder de 

voorwaarden bepaald in titel II, hoofdstuk 5 van de wet van 24 juni 2013, voor natuurlijke personen die noch 
een woonplaats, noch een vaste verblijfplaats in België hebben, gebruikmaken van een onmiddellijke betaling 

van de administratieve geldboete.   
 

 

Artikel 3 - Administratieve schorsing, intrekking of sluiting 
 

§ 1 De schorsing, de intrekking en de sluiting, bedoeld in artikel 1 §1, worden opgelegd door het college van 
burgemeester en schepenen. 

 
§ 2 Het college van burgemeester en schepenen kan slechts een sanctie opleggen, nadat de overtreder met 

aangetekende brief een voorafgaande verwittiging heeft ontvangen. Deze verwittiging bevat een uittreksel van 

het overtreden reglement of van de overtreden verordening. De verwittiging vermeldt verder dat wanneer de 
inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk, het college een sanctie zal opleggen. 

 
§ 3 Bij niet naleven van de verwittiging wordt aan de overtreder per aangetekend schrijven meegedeeld dat er 

aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college van burgemeester en schepenen 

overweegt een sanctie (schorsing of intrekking van de vergunning, sluiting van de inrichting) op te leggen. Bij 
deze mededeling deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar en wanneer 

betrokkene zal worden gehoord en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. 
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§ 4 Bij het bepalen van de sanctie houdt het college van burgemeester en schepenen rekening met de ernst van 

de inbreuk. 

 
§ 5 De kennisgeving van de administratieve sanctie opgelegd door het college van burgemeester en schepenen 

wordt bij aangetekende brief verstuurd naar de overtreder. Bij de kennisgeving worden de rechtsmiddelen, 
termijnen en beroepsmogelijkheden vermeld. 

 

§ 6 Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot het opleggen van een sanctie kan 
een beroep tot schorsing of nietigverklaring ingesteld worden bij de Raad van State. 

 
 

Artikel 4 - Plaatsverbod 
 

§ 1 De burgemeester kan een tijdelijk plaatsverbod opleggen conform artikel 134 sexies van de nieuwe 

gemeentewet, zoals voorzien door artikel 47 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. 

 
§ 2 Het niet naleven van het plaatsverbod wordt bestraft met een administratieve geldboete. 

 

 
Artikel 5 - Specifieke sancties voor uitbatingen waarvoor een uitbatingsvergunning vereist is 

 
§ 1 Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbatingsvergunning, zoals bedoeld in hoofdstuk 6, 

afdeling 1 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement, tijdelijk of definitief intrekken, de instelling tijdelijk 
of definitief sluiten:  

a) indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot geluidshinder (nachtlawaai), wat zal blijken uit 

een door de politie samengesteld dossier (administratieve toelichting m.b.t. opgesteld PV);  
b) indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot enige andere vorm van overlast, van aard om de 

openbare orde te verstoren, wat zal blijken uit een door de administratie (inzake bestuurlijk verslag) of politie 
(inzake PV) samengesteld administratief dossier;  

c) indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste gegevens, waardoor de 

veiligheid in het gedrang kan komen;  
d) in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen, waaruit blijkt dat niet meer voldaan is aan de 

voorwaarden van de uitbatingsvergunning (vermeld in artikel 3 en 4 van hoofdstuk 6, afdeling 1); 
e) in alle gevallen waarbij de administratieve sanctie van schorsing of intrekking van de vergunning werd 

opgelegd kan het college van burgemeester en schepenen bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer over te 

gaan tot het verlenen van een uitbatingsvergunning.  
 

§ 2 Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bovendien bestraft met één van de 
voorziene administratieve sancties.  

 
§ 3 Onverminderd het voorgaande, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de 

inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.  

 
§ 4 Specifiek bijkomende strafmaatregelen m.b.t. nachtwinkels en belwinkels:  

1°) overeenkomstig art. 18 § 3 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 
ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van de nachtwinkels en belwinkels die 

worden uitgebaat in overtreding op de bijkomende voorwaarden voor deze inrichtingen (zie hoofdstuk 6, 

afdeling 1, artikel 4 van dit reglement).  
2°) bij het overtreden van de in de bijkomende voorwaarden voor deze inrichting voorziene openingsuren, 

gelden de strafbepalingen zoals voorzien in de artikelen 19 t.e.m. 22 van de wet van 10 november 2006 
betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. 
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Artikel 6 – Specifieke sancties voor clubhuizen en bijeenkomsten motorclubs  

 

§ 1 Elke overtreding op de bepalingen van hoofdstuk 6, afdeling 2 kan worden bestraft met een administratieve 
sanctie. 

 
§ 2 Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen het clubhuis tijdelijk of definitief sluiten:  

- indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring met inbegrip van 

overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier;  
- indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste gegevens in de 

aanvraag of bij wijzigingen van de gegevens in de aanvraag waardoor de veiligheid in het gedrang kan 
komen;  

- in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan is aan de 
voorwaarden vermeld in dit reglement; 

- in geval het onderzoek in hoofdstuk 6, afdeling 2, artikel 3.2 ongunstig is.  

 
De sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen worden door de politie betekend of met 

een aangetekende brief ter kennis gebracht aan de overtreder. Het niet naleven van een administratieve sanctie 
van het college van burgemeester en schepenen kan bovendien worden bestraft met één van de hierboven 

voorziene administratieve sancties.  

 
§ 3 Telkens wanneer de openbare orde (met inbegrip van overlast) in gevaar is, kan de burgemeester 

maatregelen nemen om dit gevaar of het risico erop, te doen ophouden. Indien deze maatregelen niet worden 
uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van degene die in gebreke gebleven is, tot 

uitvoering laten overgaan.  
 

§ 4 Het niet naleven van de maatregelen van de burgemeester kan worden bestraft met de in §1 voorziene 

administratieve sancties. 
 

 

Afdeling 3  De procedure 

 

 
Artikel 1 - Opstart procedure 

 

§ 1 Wanneer een inbreuk enkel met een administratieve sanctie kan worden bestraft, wordt de originele 
vaststelling uiterlijk binnen twee maanden na de vaststelling verstuurd aan de sanctionerend ambtenaar. Ingeval 

de inbreuk op heterdaad werd vastgesteld, bedraagt deze termijn één maand. 
 

§ 2 Voor de lichte gemengde inbreuken die op heterdaad worden vastgesteld, moet het origineel van het 

proces-verbaal uiterlijk binnen de maand na de vaststelling door de lokale politie worden overgemaakt aan de 
procureur des Konings. Ingeval de inbreuk niet op heterdaad wordt vastgesteld, bedraagt deze termijn twee 

maanden. De politieambtenaar of agent van politie vermeldt op het proces-verbaal uitdrukkelijk de datum 
waarop het werd toegestuurd aan of ter hand gesteld van de procureur des Konings. Gelijktijdig wordt een 

afschrift van het proces-verbaal bezorgd aan de sanctionerend ambtenaar.  
 

De sanctionerend ambtenaar kan onmiddellijk de procedure opstarten, zoals vermeld onder § 4 en volgende, 

ofwel de mededeling van de procureur des Konings of het verstrijken van de termijn waarbinnen de procureur 
des Konings de mededeling kan doen, afwachten. Indien aan de voorwaarden van het protocolakkoord met het 

parket Oost-Vlaanderen is voldaan, kan de sanctionerend ambtenaar vanaf de ontvangst van de kopie van de 
vaststelling, de procedure opstarten behoudens in het geval de procureur des Konings het dossier naar zich 

toetrekt om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan.  
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§ 3 Voor de zware gemengde inbreuken gelden dezelfde voorschriften als voor de lichte gemengde inbreuken, 

zoals vermeld in § 2. De sanctionerend ambtenaar moet echter wachten op de mededeling van de procureur des 

Konings dat het aangewezen lijkt een administratieve geldboete op te leggen, alvorens hij de procedure tot het 
opleggen van een administratieve sanctie opstart. Indien aan de voorwaarden van het protocolakkoord met het 

parket Oost-Vlaanderen is voldaan, kan de sanctionerend ambtenaar vanaf de ontvangst van de kopie van de 
vaststelling, de procedure opstarten behoudens in het geval de procureur des Konings het dossier naar zich 

toetrekt om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. 

 
§ 4 De overtreder wordt in kennis gesteld van de feiten die hem ten laste worden gelegd en hun kwalificatie. 

 
§ 5 De overtreder ontvangt een kopie van het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag. 

 
§ 6 In de kennisgeving wordt de overtreder eveneens gewezen op de mogelijkheid tot inzage van zijn dossier. 

 

§ 7 De overtreder wordt eveneens gewezen op de mogelijkheid tot bijstand of vertegenwoordiging door een 
raadsman. 

 
§ 8 De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot mondelinge verdediging van zijn 

zaak, in bij een per post aangetekende zending, te versturen binnen vijftien dagen na de datum van 

kennisgeving van de brief van de sanctionerend ambtenaar. 
 

§ 9 Indien het een overtreding betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is dan 70 euro, 
dan kan de overtreder een verzoek indienen tot mondelinge verdediging. De sanctionerend ambtenaar kan een 

mondelinge verdediging voorstellen voor een overtreding die gesanctioneerd wordt met een geldboete onder de 
grens van 70 euro. 

 

§ 10 De sanctionerend ambtenaar bepaalt in dit geval de dag waarop dit mondeling onderhoud plaatsvindt, 
rekening houdend met het feit dat het onderhoud binnen een termijn van 15 dagen te rekenen van de datum 

van ontvangst van het verweerschrift moet plaatsvinden. 
 

§ 11 De vader, moeder en voogden of personen die de minderjarige overtreder onder hun hoede hebben, 

worden eveneens per aangetekende brief op de hoogte gebracht dat een administratieve procedure geopend 
wordt. Deze partijen hebben dezelfde rechten als de minderjarige. 

 
 

Artikel 2 - Bemiddelingsprocedure 

 
§ 1 In het kader van de door de wet van 24 juni 2013 toegekende bevoegdheden wordt voorzien in een 

bemiddelingsprocedure, voorafgaand aan de beslissing inzake het opleggen van een administratieve sanctie. 
 

§ 2 De bemiddelingsprocedure wordt uitgevoerd door de bemiddelingsambtenaar, die is aangesteld door de stad 
Dendermonde. Hij/zij staat ter beschikking van alle gemeenten van het gerechtelijk arrondissement 

Dendermonde, die wensen deel te nemen aan het bemiddelingsproject in het kader van de gemeentelijke 

administratieve sancties. 
 

§ 3 Het reglement inzake lokale bemiddeling wordt opgesteld in samenwerking met de bemiddelingsambtenaar. 
Dit reglement zal de procedures en nadere regels voor de uitvoering van de lokale bemiddeling voor 

meerderjarige en minderjarige overtreders bevatten, krachtens artikelen 12, §1, 1° en 18, §1 van de wet van 24 

juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en krachtens het koninklijk besluit houdende de 
minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties. 
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Artikel 3 - Procedure van de ouderlijke betrokkenheid 

 

Voor minderjarigen die op het ogenblik van de feiten de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, wordt voorzien in 
een procedure van ouderlijke betrokkenheid. In het kader van deze procedure informeert de sanctionerend 

ambtenaar per aangetekende brief de vader, moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de 
minderjarige, over de vastgestelde feiten en verzoekt hen om onmiddellijk na het ontvangen van deze 

kennisgeving hun mondelinge of schriftelijke opmerkingen mee te delen, evenals de eventueel te nemen 

opvoedkundige maatregelen. Na de opmerkingen te hebben ingewonnen en/of de minderjarigen en de vader, 
moeder, voogd en/of personen die de hoede uitoefenen te hebben ontmoet en indien hij/zij tevreden is over de 

educatieve maatregelen, kan de sanctionerend ambtenaar het dossier en/of de administratieve procedure in dit 
stadium afsluiten. De procedure van de ouderlijke betrokkenheid is enkel van toepassing indien het om een 

eerste inbreuk van de minderjarige gaat.  
 

 

Artikel 4 - Kennisgeving beslissing sanctionerend ambtenaar 
 

§ 1 De sanctionerende ambtenaar brengt deze beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete bij 
aangetekende brief ter kennis van de overtreder. 

 

§ 2 Indien de overtreder een minderjarige betreft, dan wordt tevens een afschrift van de beslissing per 
aangetekend schrijven aan de ouders en voogden van de minderjarigen, evenals aan de raadsman van de 

minderjarige toegestuurd. 
 

§ 3 De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken 
van één maand vanaf de dag van de kennisgeving, zoals bepaald in artikel 30 van de wet van 24 juni 2013, 

behoudens wanneer hoger beroep wordt aangetekend overeenkomstig artikel 31 van diezelfde wet. 

 
 

Artikel 5 - Rechtsmiddelen 
 

§ 1 De meerderjarige overtreder kan binnen een termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de 

beslissing van de sanctionerend ambtenaar, bij de politierechtbank bij verzoekschrift hoger beroep instellen 
tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.  

 
De politierechter beoordeelt de wettigheid en de proportionaliteit van de opgelegde geldboete. Hij kan de 

beslissing van de sanctionerend ambtenaar hetzij bevestigen, hetzij herzien. De politierechter doet, in het kader 

van een openbaar debat met uiteenzetting door alle partijen, uitspraak in eerste en laatste aanleg. Tegen deze 
beslissing staat geen hoger beroep open. Wel is cassatieberoep als buitengewoon rechtsmiddel mogelijk.  

 
§ 2 De minderjarige overtreder kan binnen een termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing 

van de sanctionerend ambtenaar via een kosteloos verzoek bij de jeugdrechtbank hoger beroep instellen tegen 
de beslissing van de sanctionerend ambtenaar. Het beroep kan eveneens worden ingesteld door de vader, 

moeder, voogden of personen die er de hoede over hebben. De jeugdrechtbank blijft bevoegd indien de 

overtreder meerderjarig is op het ogenblik van de uitspraak. De jeugdrechtbank kan in de plaats van een 
administratieve geldboete een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding opleggen bepaald bij artikel 37 

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. In dit 

geval is artikel 60 van dezelfde wet van toepassing.  

 
De beslissing van de jeugdrechter is niet vatbaar voor hoger beroep. Wanneer de jeugdrechtbank echter beslist 

om de administratieve sanctie te vervangen door een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding zoals 
bedoeld in artikel 37 van de voormelde wet, is de beslissing wel vatbaar voor hoger beroep. In dit geval zijn de 

procedures bedoeld in voormelde wet van toepassing. 
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Artikel 6 - Procedure voor het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie naar 
aanleiding van een inbreuk betreffende het stilstaan en parkeren  

  

§ 1 De procedure voor het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie voor een inbreuk 

betreffende het stilstaan en parkeren zoals vermeld in het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor 

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

gebeurt conform de bepalingen in de wet van 24 juni 2013.   
  

§ 2 De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, 
bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot de vastgestelde feiten en de 

begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete.  

   
§ 3 Bij afwezigheid van de bestuurder wordt vermoed dat de inbreuk is begaan door de houder van de 

kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk 
middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe 

gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen de dertig dagen na de 

kennisgeving van de overtreding, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.   
  

§ 4 De boete dient betaald te worden binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving, tenzij de overtreder 
binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone zending laat geworden. De overtreder kan binnen die 

termijn worden gehoord als zijn administratieve geldboete hoger ligt dan 70 euro.   
  

§ 5 Indien de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond verklaart, dan brengt hij de 

overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte met verwijzing naar de te betalen 
administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden 

betaald.  
  

§ 6 Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van 30 dagen, dan wordt, 

behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd met uitnodiging tot betaling binnen een 
nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de herinnering.   

 
(Dit artikel treedt pas in werking na goedkeuring van het protocol GAS-verkeer). 
 
 

Artikel 7 - Register van de gemeentelijke administratieve sancties 

 
Elke gemeente houdt, zoals bepaald in artikel 44 van de wet van 24 juni 2013, één enkel bestand bij van de 

natuurlijke personen of rechtspersonen die op basis van het algemeen politiereglement en de 
politieverordeningen het voorwerp hebben uitgemaakt van een gemeentelijke administratieve sanctie of een 

administratieve maatregel. 

 
 

Artikel 8 - Protocolakkoorden 
 

§ 1 Voor de in artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni 2013 bedoelde inbreuken is een protocolakkoord 

afgesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en het parket van de procureur des Konings te 
Oost-Vlaanderen. Het protocolakkoord is als bijlage gevoegd bij dit reglement. Voor deze inbreuken kan de 

sanctionerend ambtenaar enkel een administratieve geldboete opleggen onder de voorwaarden vermeld in het 
protocolakkoord.   
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§ 2 Voor de in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 bedoelde inbreuken betreffende het stilstaan en 

parkeren is een protocolakkoord afgesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en de procureur 

des Konings van het parket Oost-Vlaanderen. Dit protocolakkoord wordt als bijlage gevoegd bij het algemeen 
politiereglement. Voor deze inbreuken, kan de sanctionerend ambtenaar enkel een administratieve geldboete 

opleggen onder de voorwaarden vermeld in het protocolakkoord. Het boetebedrag, is afhankelijk van het soort 
overtreding, vastgelegd in het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 

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

werkende toestellen.    

 
(Deze paragraaf treedt pas in werking na de goedkeuring van het protocol GAS-verkeer). 

 
 

SLOTBEPALINGEN 
 
 

Artikel 1 - Opheffingsbepalingen 

 
Het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement van Temse, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 

27 maart 2017 en aangepast in gemeenteraadszittingen van 26 maart 2018 en 30 september 2019, wordt 
opgeheven met ingang van 1 april 2021.  
 

Artikel 2 - Inwerkingtreding 
 

Dit Algemeen Gemeentelijk Politiereglement treedt in werking op 1 april 2021. 
 

Artikel 3 - Bekendmaking 
 

Het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 tot en met 

287 van het decreet lokaal bestuur en artikel 15 van de wet van 24 juni 2013.  
 

Een afschrift van deze verordening zal conform artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur en artikel 119 van 
de nieuwe gemeentewet worden toegezonden aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank. 

 
 


