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G A S  1 .  A D M I N I S T R A T I E V E  I N B R E U K E N  
 
 

Artikel 1 §1. Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere 
wetgeving en/of gemeentelijke reglementering. Iedereen moet de bevelen van de 
burgemeester, gegeven krachtens artikel 133-135 van de Nieuwe Gemeentewet, 
naleven. Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden 
opgelegd, gelden de normen van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning. 
§2. Dit reglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-reglement) 
treedt in werking op 1 oktober 2020, na goedkeuring door de gemeenteraad. Alle 
eerder uitgevaardigde algemene politiereglementen, GAS-reglementen en GAS-
procedurereglementen worden geacht te zijn opgeheven. Voor de inbreuken die 
gepleegd zijn vóór de inwerkingtreding van onderhavig reglement blijven de 
bepalingen die van kracht waren op het tijdstip van de vaststelling van de inbreuk 
van toepassing.  
 

 

HOOFDSTUK 1:  OPENBARE RUST 
 
Afdeling 1: Algemene bepalingen 

1.1 Geluidsoverlast   

Artikel 2 Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder 
reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan 
vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt.  
Het bewijs kan door de vaststellers met alle mogelijke middelen geleverd worden.  
Onder dag wordt verstaan de periode tussen 6 uur en 22 uur. 

1.2 Niet-hinderlijk geluid 

Artikel 3 Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit onder meer het 
gevolg is van: 
 werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare 

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

 werken die op werkdagen en zaterdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur aan 
private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid 
een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings - of 
onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning 
kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden 
getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen; 

 werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden 
uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter 
voorkoming van rampen; 

 een door de burgemeester vergunde manifestatie, voor zover de in de 
vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 

 spelende kinderen. 
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Afdeling 2: Specifieke bepalingen 

2.1 Laden en lossen   

Artikel 4 Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere 
voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, staven, 
dozen, vaten of metalen recipiënten, gelden de volgende principes: 
 de voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op 

de grond geplaatst worden zonder ze te werpen; 
 als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen 

worden, moeten ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm 
verplaatst kunnen worden. 

Samenvallende inbreuk met de wegcode art 45.5, 81.3, 8.6 en 43§2 indien het op 
de openbare weg gebeurt. 
 

2.2 Muziek 

Artikel 5 Behoudens machtiging van de burgemeester is in de openbare ruimte het gebruik 
van al dan niet elektronisch versterkte muziek en het gebruik van luidsprekers en 
versterkers verboden. 
De burgemeester kan het gebruik van een geluidsbegrenzer opleggen. 
 

Artikel 6 §1. Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene 
zone, parken en andere) in de open lucht radio’s, televisietoestellen, jukeboxen, 
grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en in het algemeen alle soorten 
ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, indien ze hinder veroorzaken. 
§2. Het gebruik van deze toestellen of instrumenten binnenshuis en op 
particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn op de openbare weg en op 
openbare plaatsen. 
§3. In afwijking van §1 is het verboden elektronisch versterkte muziek in 
voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen 
tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden 
verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel. 
§4. De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van dit artikel. 
 

2.3 Voertuigen 

Artikel 7 Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te 
houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is. 
 

2.4 Voertuigen met luidsprekers  

Artikel 8 Het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en 
bestemd zijn voor het maken van reclame is onderworpen aan de voorafgaande 
machtiging van de burgemeester. De machtiging moet steeds in het voertuig 
aanwezig zijn. Ze kan slechts toegestaan worden van 8 uur tot 18 uur in de 
periode van 1 oktober tot 31 maart en 8 uur tot 20 uur in de periode van 1 april tot 
30 september. Het geproduceerde geluidsniveau mag daarenboven niet hoger 
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liggen dan 90 dB(A) (LAFMAX), gemeten op een plaats waar er zich personen kunnen 
bevinden. 

2.5 Hulpmiddelen  

Artikel 9 §1. Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende 
hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, 
venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners) 
om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of om een dienst te 
verlenen, is enkel toegelaten, behoudens machtiging van de burgemeester, in de 
periode van 1 oktober tot 31 maart van 8 tot 18 uur en in de periode van 1 april tot 
30 september van 8 tot 21 uur. 
§2. Het geluidssignaal mag niet langer dan tien seconden duren en er moet 
minstens een rustpauze van één minuut gerespecteerd worden tussen twee 
opeenvolgende geluidssignalen. Het geproduceerde geluidsniveau mag niet 
hoger liggen dan 90 dB(A) (LAFMAX), gemeten op een publiek toegankelijke plaats. 
 

2.6 Werktuigen 

Artikel 10 §1. Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere 
werktuigen aangedreven door elektrische en ontploffingsmotoren, is alleen 
toegestaan tussen 8 en 20 uur.  
§2. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen 
verboden.  
§3. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van 
landbouwgronden. 
 

2.7 Toestellen voor recreatief gebruik  

Artikel 11 §1. Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven toestellen te 
gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, 
wedstrijden of manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op 
minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen of bewoonde huizen. 
§ 2. Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter 
gelegenheid van feestelijkheden of vieringen. 
§3. Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke 
reglementen van toepassing zijn.  
 

2.8 Vuurwerk & wensballonnen  

Artikel 12 §1. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, 
binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even 
welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te 
laten ontploffen.  
§2. De burgemeester is ertoe gemachtigd voor uitzonderlijke gebeurtenissen 
vooraf de toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken of knal- en 
rookbussen te laten ontploffen op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een 
beperkte periode. 
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§3. Het is te allen tijde verboden op de openbare plaatsen en op de privéterreinen 
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. 
 

2.9 Luchtdrukkanonnen 

Artikel 13 §1. Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of 
gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch 
versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen ter 
bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na 
schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd 
worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie 
mogelijk maken. 
§2. Luchtdrukkanonnen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer 
dan 200 meter van een bebouwd woongebied zoals bepaald in gewestplannen of 
andere plannen van aanleg of RUP’s of op een afstand van meer dan 200 meter 
van een woning of op een afstand van meer dan 200 meter van een openbare 
weg. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting 
geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden. 
§3. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 20 en 7 uur. Op 
gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden 
bepaald.  
§4. De machtiging kan maximaal voor een duur van 3 weken na elkaar worden 
toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juni. Verder gebruik 
vereist een nieuwe aanvraag.  
§5. Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.  
 

2.10 Dieren 

Artikel 14 De houders van dieren, die voor de omwonenden aanhoudende hinder 
veroorzaken, onder welke vorm ook, kunnen gesanctioneerd worden.  
 

Artikel 15 Het is verboden wilde en verwilderde dieren te voederen. 
 

Artikel 16 §1.  Eenieder die een hond begeleidt moet: 
 er steeds zorg voor dragen dat de hond het openbaar domein en andermans 

privaat domein niet bevuilt met zijn uitwerpselen; 
 ten allen tijde in het bezit zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen van de 

hond op te ruimen; 
 altijd en overal de uitwerpselen van de hond onmiddellijk verwijderen door 

middel van het daartoe voorziene zakje. Dit zakje moet nadien worden 
meegenomen. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op personen met een handicap die 
vergezeld zijn van een geleidehond. 
§2. Op een openbare plaats moeten honden steeds aan de leiband worden 
gehouden, zodanig dat zij het verkeer niet kunnen hinderen en personen niet in 
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gevaar brengen. Enkel bij gemotiveerd besluit van de burgemeester kan 
afgeweken worden van deze bepaling. De verplichting om honden aangelijnd te 
houden geldt niet wanneer de eigenaar zich met de hond binnen één van de 
afgesloten hondenlosloopweides bevindt. 
§3. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun 
honden op te hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers 
aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. 
 

2.11 Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 

Artikel 17 §1. Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn mogen niet 
leiden tot verstoring van openbare orde of rust. 
§2. Het is de uitbater van een publiek toegankelijke inrichting verboden een 
besluit van de burgemeester, waarbij met het oog op de vrijwaring van de 
openbare orde, de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te overtreden.  
§3. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de 
eerstvolgende ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid 
sluiten, wanneer de uitbating ervan de openbare rust verstoort, zoals bepaald in 
artikel 2 van onderhavig reglement. 
 

2.12 Oneigenlijk gebruik van middelen 

Artikel 18 §1. Het is verboden om middelen zoals lachgas, lijm, alcoholstiften,… te 
verhandelen of te bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het 
oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect. 
§2. De politie kan bij inbreuken op §1 van dit artikel de middelen bestuurlijk in 
beslag nemen. 
 

 
 

HOOFDSTUK 2:  OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG 
 
Afdeling 1: Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare vergaderingen, 
manifestaties 

1.1 Algemene bepalingen 

Artikel 19 Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek 
toegankelijk zijn gelijk welke activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of 
de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals gelijk welke 
voorwerpen plaatsen, wegwerpen, gooien of voortstuwen, behoudens 
machtiging van de bevoegde overheid. 
Deze bepaling is niet van toepassing op sportdisciplines en spelen die in 
aangepaste installaties worden uitgeoefend. 
De burgemeester kan bevelen alle voorwerpen weg te nemen, of laten wegnemen 
op kosten van de overtreder, waarvan de plaatsing een privatief gebruik van de 
openbare weg uitmaakt op de begane grond alsook erboven of eronder, dat een 
gevaar kan betekenen op de veiligheid of het gemak van doorgang en waarvan de 
plaatsing niet voldoet aan de voorschriften. 
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1.2 Samenscholingen, betogingen, optochten en manifestaties 

Artikel 20 §1. De organisatie van samenscholingen, betogingen, optochten, manifestaties en 
vergaderingen op de openbare weg en in open lucht zijn onderworpen aan een 
goedkeuring van de burgemeester. 
§2. Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare 
weg of een vergadering in de open lucht, moet zich schikken naar de bevelen van 
de politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te 
vrijwaren of te herstellen. 
§3. Zijn verboden: de organisatie van en/of de deelname aan samenscholingen, 
betogingen, optochten, manifestaties en vergaderingen die kunnen leiden tot 
ernstige overlast of die de openbare veiligheid, orde en rust ernstig kunnen 
verstoren. 

  

1.3 Openbare orde 

Artikel 21 §1. Het is verboden voor ieder persoon die zich in de openbare ruimte bevindt:  
 de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te 

belemmeren; 
 zich dreigend op te stellen;  
 de doorgang van voorbijgangers te verhinderen; 

§2. Het is verboden, behoudens in geval van gerechtvaardigde reden, de bevelen 
of richtlijnen van een politieambtenaar, gegeven in het kader van het handhaven 
of herstel van de openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of gegeven 
in het kader van de bestrijding of voorkoming van overlast, niet na te leven. 
 
§3.  Het niet respecteren van een door de burgemeester of door een andere 
overheid opgelegd toegangs-, plaats-, of perimeter- of samenscholingsverbod, de 
poging om dit te omzeilen of om zich toch toegang te verschaffen, is verboden. 
De aanwezigheid binnen de opgelegde perimeter of territorium van een plaats, 
toegangs- of perimeterverbod wordt sowieso beschouwd als een openbare 
ordeverstoring zoals bedoel in artikel 31, 3° van de wet op het politieambt en kan 
een bestuurlijke aanhouding tot gevolg hebben. 
 
§4. Bezoekers van publiek toegankelijke of openbare plaatsen of instellingen 
(cafés, discotheken, fuiven, evenementen, voetbalstadion, bibliotheken, culturele 
centra,...), dienen zich te gedragen naar de voorschriften van het huishoudelijk of 
intern reglement van de uitbater of organisator, voor zover dit aan alle toegangen 
op een duidelijk zichtbare manier uitgehangen wordt en voor zover de inhoud 
ervan niet in strijd is met de geldende wetgeving. Onverminderd de 
burgerrechtelijke maatregelen van de uitbater of organisator tegen de bezoeker 
die deze voorschriften niet naleeft en onverminderd andere maatregelen van 
bestuurlijke politie, worden overtredingen tegen dit huishoudelijk of intern 
reglement, die van aard zijn om de openbare rust, veiligheid en gezondheid in het 
gevaar te brengen, de openbare orde te verstoren of overlast te veroorzaken, 
gesanctioneerd conform de bepalingen in dit reglement. 

  



 

 

2019 Voorgestelde aanpassingen GAS_Def 9/24 

1.4 Evenementen, vermakelijkheden, braderijen, feesten, markten, kermissen en 
 vergaderingen  

Artikel 22 §1. De organisatie van evenementen, vermakelijkheden, braderijen, feesten en 
openbare vergaderingen op openbaar domein en van evenementen op privé 
domein waarvoor een manifestatieaanvraag of -melding nodig is, is onderworpen 
aan een toestemming van de burgemeester. Het is verplicht om de aanvraag-
termijnen te respecteren. Aanvragen die buiten deze termijnen worden 
ingediend, worden niet ontvankelijk geacht. 
§2. Elke persoon die deelneemt aan dergelijke samenkomst moet zich schikken 
naar de bevelen van de politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van 
doorgang te vrijwaren of te herstellen. 
§3. De organisator van dergelijke samenkomsten moet alle maatregelen en 
voorwaarden opgenomen in de vergunning afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen naleven. 
§4. De burgemeester kan altijd de verleende toestemming intrekken, als hij van 
oordeel is dat dergelijke samenkomst een gevaar zou betekenen voor de 
openbare veiligheid, orde en rust. 
 

Artikel 23 §1. Elke markt- en foorkramer moet zich schikken naar de bevelen van de politie 
en/of de daartoe gemachtigde plaatsingsmeester, die tot doel hebben de 
veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen en dient na 
afloop van de markt of van de kermis de openbare weg tijdig te ontruimen. 
§2. Er mag geen afval worden achtergelaten op of rond de standplaats. 
 

1.5 Zich niet identificeerbaar vertonen op het openbaar en privaat domein van de 
 overheid 

Artikel 24 §1. Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of 
behoudens schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toestemming van de 
burgemeester is het verboden op het openbaar en privaat domein van de 
overheid het gelaat volledig te bedekken zodat de identificatie van de persoon 
onmogelijk is. 
 
§2. Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en 
culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt, zoals 
driekoningen, carnaval, processies, georganiseerde stoeten, Sint-Maarten, 
Sinterklaas, Kerstmis en Halloween. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het gelaat verstaan: het 
voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin.  
 

1.6 Carnaval en optochten  

Artikel 25 §1. Het is tijdens optochten en openbare manifestaties (carnaval en andere) 
verboden materialen en voorwerpen te bezitten die kwetsuren of schade kunnen 
veroorzaken aan personen of goederen.  
§2. Tijdens optochten en openbare manifestaties is het enkel toegestaan om 
biologisch afbreekbare confetti op de openbare weg te gooien. Het gooien van 
andere confetti op de openbare weg is verboden. 
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1.7 Wildplassen   

Artikel 26 Het is verboden op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te 
urineren, tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. 
Die plaatsen en accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen 
gebruikt worden.  
 

 
Afdeling 2: Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten 

2.1 Werkzaamheden op het domein van de gemeente  

Artikel 27 §1. Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het 
uitdrukkelijk verboden werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat 
domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond. 
§2. Iedere persoon die werkzaamheden op de openbare ruimte uitvoert of laat 
uitvoeren, is ertoe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de 
uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de machtiging 
vermeld is. 
§3. Een gemeenteweg is een openbare weg die onder het rechtstreekse en 
onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond. 
Het is verboden om een gemeenteweg: 
 te wijzigen, te verplaatsen of op te heffen zonder voorafgaand akkoord van de 

gemeenteraad; 
 volledig of gedeeltelijk in te nemen op een wijze die het gewone 

gebruiksrecht overstijgt; 
 de toegang tot de gemeenteweg of het gebruik en beheer ervan te 

belemmeren, te hinderen of onmogelijk te maken; 
 werkzaamheden uit te voeren op of in een gemeenteweg of op welke wijze 

ook de gemeenteweg te beschadigen zonder voorafgaande toestemming van 
het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde. 

  

2.2 Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein  

Artikel 28 §1. Voor de toepassing van deze afdeling worden de werkzaamheden bedoeld die 
buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de 
veiligheid of de gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren.  
De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.  
Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende 
eigendommen kunnen verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er 
schermen aangebracht zijn.  
§2. De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 2 werkdagen voor het 
begin van de werkzaamheden op de hoogte te brengen van de aanvang.  
Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de 
werken hem onverwijld opnieuw schoonmaken. 
 

2.3 Inname van het openbaar domein voor private doeleinden 

Artikel 29 §1. Voor de toepassing van dit artikel wordt iedere inname van het openbaar 
domein bedoeld. 
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§2. Op het openbaar domein is het verboden stellingen, ladders, bouwkranen, 
werfketen, bouwmaterieel en  -materiaal, open of gesloten containers of 
laadbakken bedoeld voor transport met aangepaste vrachtwagens,  
werfcamionetten, aanhangwagens, … te plaatsen, zonder voorafgaande 
schriftelijke vergunning van de burgemeester. 
§3. Het is verplicht om de aanvraagtermijnen te respecteren. Aanvragen die 
buiten de termijnen zijn ingediend, worden niet ontvankelijk geacht. 
 

2.4 Voortbewegingstoestellen en trage wegen 

Artikel 30 §1. Het gebruik van voortbewegingstoestellen mag geen gevaar of hinder vormen 
voor de andere weggebruikers (o.a. skateboards, inline-skates, segways, 
(elektrische) steps en BMX-fietsen). De bevoegde overheid kan het gebruik echter 
verbieden op de plaatsen die zij bepaalt. 
§2. Op trage wegen is het verboden te rijden met gemotoriseerde voertuigen, 
uitgezonderd voor landbouw en beroepsdoeleinden. 
 

2.5 Verstoring evenementen 

Artikel 31 Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, 
sportieve of andere bijeenkomst die toegestaan is, te verstoren. 

 
 
Afdeling 3: Privaat gebruik van de openbare ruimte voor ambulante handel en horeca 

Artikel 32 §1. Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het 
verboden terrassen, uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm 
dan ook, en koopwaren in de openbare ruimte uit te stallen. 
§2. De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald moeten 
op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar 
verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve 
worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de 
overtreder. Groenten en fruit moeten uitgestald worden op een verhoging van 
minstens 70 cm hoogte, waaronder geen voedingswaren opgestapeld mogen 
liggen. 
 

 
 
 
 
Afdeling 4: Gebruik van gevels van gebouwen 

4.1 Huisnummers 

Artikel 33 §1. Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering 
aan die door de gemeente toegekend werd. Het huisnummer moet op duurzaam 
materiaal worden aangebracht op een vanaf de straat goed zichtbare plaats en 
moet vanaf deze plaats goed leesbaar zijn. Elke bewoner is verplicht dit zichtbaar 
te houden.  
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§2. De huisnummering mag enkel worden toegekend door de bevoegde 
gemeentelijke diensten. Het is niet toegelaten om een nummer toe te kennen aan 
een woning, aparte woongelegenheid, gebouw of onderdeel ervan.  

4.2 Aanduidingen van openbaar nut 

Artikel 34 De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op 
grond van welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige 
schadeloosstelling impliceert, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook 
wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval eventueel 
aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere 
nutsvoorzieningen worden aangebracht  en zichtbaar worden gehouden. 
 

 
Afdeling 5: Algemene maatregel ter voorkoming van schendingen van de openbare 
veiligheid 

5.1 Geluidssignalen 

Artikel 35 Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en 
andere hulpdiensten na te bootsen. 
 

5.2 Nodeloze en bedrieglijke oproepen 

Artikel 36 Iedere nodeloze of bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een 
signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren 
is verboden.  
 

5.3 Toegang tot leegstaande gebouwen 

Artikel 37 §1. De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw, deel van een 
gebouw of bijgebouw, is verplicht het op een zodanige wijze af te sluiten dat 
iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt. 
§2. Tevens dienen in deze gebouwen, delen van gebouwen of bijgebouwen, de 
gepaste maatregelen te worden genomen om de toegang voor huis- en 
knaagdieren, in het wild levende dieren en voor vogels via vensters, ramen, 
deuren, keldergaten en riolen te voorkomen.  
 
 
 
 

 
Afdeling 6: Onderhoud van percelen, bermen en voetpaden 

Artikel 38 §1. Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de reinheid van de aangelegde 
berm of het voetpad voor zijn eigendom of woonst. Langs onbewoonde huizen, 
andere bebouwde eigendommen of onbebouwde bouwpercelen moeten de 
eigenaars, huurders of hun vertegenwoordigers hiervoor instaan. Voor de 
woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, 
valt de verplichting ten laste van de bewoners van de benedenverdieping(en) en, 



 

 

2019 Voorgestelde aanpassingen GAS_Def 13/24 

zo deze plaatsen niet bewoond zijn, op de bewoners van de verdiepingen te 
beginnen met de bewoners van de eerste verdieping, en zo verder, behoudens 
andersluidende bepalingen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom. 
Voor de openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beherende 
instantie. 
§2. De greppels moeten schoon gehouden worden van onkruid en vuil. Dat mag 
echter niet in de rioolmonden geveegd of geworpen worden. Het is ook verboden 
voornoemd vuil voor of op de eigendom van een ander te verzamelen. Onder 
aangelegde berm wordt verstaan, iedere ruimte gelegen tussen het privé domein 
en de openbare weg. 
§3. Onkruid, takken, bomen, hagen, struiken of bloemen mogen geen hinder 
veroorzaken voor weggebruikers of hun doorgang bemoeilijken. De zichtbaarheid 
van verkeersborden, verkeerslichten, straatverlichting, straatnaamborden of 
andere signalisatie mag eveneens niet worden belemmerd. 
§4. Alle bebouwde en onbebouwde percelen en (voor)tuinen dienen regelmatig 
onderhouden of gemaaid te worden. Het is verboden om een perceel te laten 
overwoekeren door ongewenste begroeiing of om er groenafval of andere 
afvalproducten te stockeren waardoor het uitzicht storend is voor de esthetiek van 
de omgeving of schadelijk is voor het woon- en leefmilieu. Een tuin met 
natuurlijke “wilde” begroeiing in kader van biodiversiteit valt niet onder deze 
bepaling. 
 

 
Afdeling 7: Verkooppunten van eetwaren en dranken 

Artikel 39 De uitbaters van vaste of mobiele verkooppunten van eetwaren of dranken die 
zich lenen voor consumptie ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid (zoals 
frituren, nachtwinkels, snackbars, ijs- of gebakkramen, fruitkramen, automaten 
voor eetwaren of dranken, automatenshop, …), zijn verplicht de openbare 
omgeving (binnen een straal van 10 meter) van hun verkooppunt net te houden 
door er de achtergelaten artikelen en resten weg te nemen en op te bergen. Zij 
dienen die zone zo nodig te reinigen, zodat er geen sporen van eetwaren of 
dranken achterblijven. 
Zij zijn verplicht ten behoeve van de klanten in de onmiddellijke nabijheid van het 
verkooppunt, op goed zichtbare plaatsen, afvalkorven of andere geschikte 
recipiënten te plaatsen van voldoende grootte en in voldoende aantal voor het 
deponeren van wegwerpartikelen en eetresten, waartoe hun handelsactiviteit kan 
aanleiding geven.  
Zij dienen de korven of andere recipiënten op behoorlijke wijze tijdig en geregeld 
te reinigen en te onderhouden. Tijdens de sluitingsuren en –dagen dienen zij de 
korven of andere recipiënten te verwijderen uit het straatbeeld, tenzij deze vast 
bevestigd zijn aan de gevel of een kraam. 
Bij de plaatsing van de korven langs het voetpad, moet steeds voldoende 
doorgang vrijgelaten worden voor voetgangers, rolstoelen en buggy’s.  
Zij moeten er tevens zorg voor dragen, dat hun activiteit noch reuk, noch rook 
verspreidt, die de voorbijgangers of de bewoners van de buurt kunnen hinderen.  
Uitbaters van mobiele verkooppunten voor het aanbieden van koopwaren op of 
langs de openbare weg, worden ertoe gehouden, alvorens hun standplaatsen te 
verlaten, de standplaatsen en de omgeving te ontdoen van alle sporen, die hun 
activiteit zou nalaten. 
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Afdeling 8: Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of 
vrieskou 

8.1 Openbare weg en voetpaden 

Artikel 40 Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, 
glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is 
van privé-eigendommen. 
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg 
erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de 
doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt 
gedaan om de gladheid ervan te vermijden.  
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de 
weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.  
 

8.2 Waterlopen en stilstaande waters 

Artikel 41 Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te 
begeven.  
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben 
ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan. 
 

 
Afdeling 9: Speel- en buurtpleinen 

Artikel 42 §1. Het is verboden de speelterreinen te betreden met: 
 loslopende honden 
 trek-, last- of rijdieren en vee; 
 rijwielen, brom- en snorfietsen of motorrijwielen en motorvoertuigen 
Dit verbod geldt niet voor elektrische rolstoelen of rolwagens voor personen met 
een beperkte mobiliteit, noch voor fietsen, skateboards, inline-skates voor zover er 
hiervoor een parcours voorzien is op het terrein.  
§2. Speel- en buurtpleinen zijn elke dag toegankelijk van 9 tot 22 uur, behoudens 
een door de burgemeester toegestane uitzondering. 
§3. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de 
burgemeester op de speel- en buurtpleinen koopwaar uit te stallen, te leuren of te 
verkopen. 
§4. Het is verboden om alcoholhoudende dranken mee te brengen of te 
consumeren op de speel- en buurtpleinen, behoudens een door de burgemeester 
toegestane uitzondering. 
§5. De speeltuigen zijn uitsluitend voorbehouden aan kinderen tot de leeftijd van 
12 jaar, behoudens andersluidende leeftijdsaanduidingen. 
§6. Als speel- of buurtplein wordt beschouwd de terreinen als dusdanig bepaald in 
het gemeentelijk reglement. 

 
Afdeling 10: Parken 

Artikel 43 §1. Alle beplantingen, bomen, struiken, bloemen en materieel die zich bevinden in 
publieke parken, zijn het onvervreemdbaar eigendom van de gemeente. Ook die 
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groenvoorzieningen en aanplantingen welke zijn aangebracht door de gemeente 
langs de openbare weg. 
§2. De toegang tot het park is verboden voor bestuurders of begeleiders van: 
 trek-, last- of rijdieren en vee; 
 brom- en snorfietsen of motorrijwielen en motorvoertuigen 
Dit verbod geldt niet voor elektrische rolstoelen of rolwagens voor personen met 
een beperkte mobiliteit.   
Voetgangers mogen geen bromfiets of motor aan de hand geleiden. Deze 
voertuigen blijven aan de rand van het park.  
§3. De honden dienen zodanig aan de leiband gehouden te worden zodat ze de 
bloemenperken niet kunnen betreden. 
§4. De bloemenperken, borders en alle andere beplantingen mogen door het 
publiek niet  beschadigd worden. 
§5. Het is verboden binnen de parken, bloemen of vruchten te plukken.  
§6. Het is verboden bomen, banken en voorwerpen, aangebracht door de 
gemeente, te beschadigen of te verplaatsen. 
§7. Het is verboden te vissen in de parkvijvers. 
§8. Het is verboden te zwemmen in stilstaande waters en parkvijvers. 
§9 Als park wordt beschouwd de parken zoals bepaald in het gemeentelijk 
reglement.  
 

 
Afdeling 11: Afvalgerelateerde kleine vormen van openbare overlast 

Artikel 44 §1. Het is verboden afvalgerelateerde kleine vormen van openbare overlast te 
plegen. 
§2. Onder afvalgerelateerde kleine vormen van openbare overlast dient te worden 
begrepen: het vervuilen van de openbare weg en plaatsen die voor het publiek 
toegankelijk zijn, alsook het niet naleven van de inzamelregels voor huishoudelijk 
afval. Zonder exhaustief te zijn wordt hieronder onder meer begrepen : het 
achterlaten van zwerfvuil, sluikstorten,  geur- en/of rookhinder door het 
verbranden van afval, en het niet naleven van een verbod om reclamedrukwerk te 
bedelen in leegstaande panden of in brievenbussen met de sticker “geen 
reclame”. 
§3. In de straatvuilbakjes mag uitsluitend afval van ter plekke geconsumeerde 
producten worden gedeponeerd.  
 

 
Artikel 45 §1. Het is voor de bedelers van reclamedrukwerk verboden reclamedrukwerk te 

bedelen in leegstaande panden of in brievenbussen met de sticker “geen 
reclame”. 
§2. Het is verboden flyers, strooibiljetten en reclamekaartjes te plaatsen achter 
ruitenwissers of langs de ruiten van voertuigen. 
§3. Naast het betalen van de administratieve boete zal degene die dit artikel 
overtreedt het reclamedrukwerk, de flyers, strooibiljetten en reclamekaartjes 
opruimen, zo niet kan ambtshalve worden overgegaan tot de opruiming ervan op 
kosten van de overtreder. 
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Artikel 46 Textiel 
§1. Onder “textiel” wordt verstaan: allerlei kleding, huishoudtextiel, handtassen, 
lederwaren en schoeisel op voorwaarde dat dit niet sterk bevuild is. 
§2. Het is verboden textiel vermeld in §1 mee te geven met de andere 
huisvuilfractie. 
§3. Het textiel wordt ingezameld in textielcontainers die verspreid staan opgesteld 
in de gemeente en via huis-aan-huisinzameling. Het textiel wordt eveneens 
ingezameld op het recyclagepark, of door de OVAM erkende kringloopcentra. 
§4. De ophaling huis aan huis van textiel, de inzameling van textiel in containers 
geplaatst op privéterrein toegankelijk voor het publiek, alsook de plaatsing van 
containers voor textielinzameling op de recyclageparken is exclusief 
voorbehouden voor de door ILvA aangeduide erkende ophaler. 
§5. Enkel de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst 
van geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen 
en de toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen of ILvA, 
waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd 
textielcontainers te plaatsen op privéterreinen toegankelijk of bereikbaar voor het 
publiek, alsook op openbaar domein. 
 

 

HOOFDSTUK 3:  DIVERSE BEPALINGEN 
 
Afdeling 1: Verhuizingen 

Artikel 47 Er mogen geen verhuizingen plaatsvinden tussen 22 uur en 7 uur, behoudens een 
schriftelijke machtiging van de burgemeester. 
 

 
Afdeling 2: Woonwagens 

Artikel 48 §1. Het is verboden om een standplaats in te nemen met woonwagens, zelfs deze 
welke ontdaan zijn van hun wielen of roltuigen, dienende tot bestendige 
huisvesting of niet. 
§2. Uitzondering wordt gemaakt voor de wagens die, mits toelating van de 
eigenaar, standplaats nemen op een private grond, evenals voor de wagens van 
foorreizigers die tijdelijk op het grondgebied vertoeven ter gelegenheid van een 
door het college van burgemeester en schepenen toegelaten foorinrichting. Deze 
laatste dienen binnen 3 dagen na het eindigen van de feestelijkheden het 
grondgebied te verlaten. Deze termijn kan, bij uitdrukkelijke toelating van de 
burgemeester, met 24 uur verlengd worden. 
 

 
Afdeling 3: Politieverordeningen en gemeentelijke reglementen 

Artikel 49 Inbreuken op de bepalingen van volgende politieverordeningen of gemeentelijke 
reglementen kunnen gesanctioneerd worden met gemeentelijke administratieve 
sancties: 
 de politieverordening op de clubhuizen van motorclubs; 
 het huishoudelijk reglement van de begraafplaatsen; 
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 de politieverordening op de begraafplaatsen; 
 het bouwreglement van Denderleeuw  
 Deze opsomming is niet limitatief en is van toepassing op elk gemeentelijk 

reglement of politieverordening binnen de politiezone. 

 
 

HOOFDSTUK 4:  SANCTIES 
 

Artikel 50 §1. Inbreuken op de artikelen 2 tot en met 49 van onderhavig reglement worden 
bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe 
aangestelde ambtenaar, conform de Wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. 
§2. Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de 
volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een 
administratieve geldboete worden opgelegd conform de procedure in artikel 14 
tot 19 van de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
§3. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van 
de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De 
boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden, in elk geval niet het maximum 
bedrag zoals vastgesteld in art. 4, §1,°1 van de Wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. 
§4. Inbreuken op artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 22, 27, 28, 32, 41 en 42 van 
onderhavig reglement kunnen worden bestraft, met de administratieve schorsing 
of intrekking van een verleende toestemming of vergunning afgeleverd door de 
gemeente of de administratieve sluiting van de inrichting, tijdelijk of definitief.  
§5. De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op artikelen op 
dezelfde reglementen of verordeningen, geeft aanleiding tot één enkele 
administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten. 
§.6 Bij niet gemengde inbreuken is voorzien in volgende alternatieve maatregel 
ter vervanging van de administratieve geldboete: 

 de lokale bemiddeling, zijnde een maatregel die het voor de overtreder 
mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de 
veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het 
conflict te doen bedaren. 

§7. De door de gemeenteraad vastgestelde straffen mogen de politiestraffen niet 
te boven gaan. 
§8. De gemeente of de overtreder, in geval van een administratieve geldboete, 
kan een beroep instellen bij geschreven verzoekschrift bij de politierechtbank of 
jeugdrechtbank, volgens de burgerlijke procedure, binnen een maand na 
kennisgeving van de beslissing 
§9. De gemeente houdt één enkel bestand bij van de natuurlijke personen of 
rechtspersonen die, op basis van het algemeen politiereglement, het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een administratieve sanctie of alternatieve maatregel. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van dit bestand. 
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HOOFDSTUK 5:  KOSTENRECUPERATIE 
 

Artikel 51 Alle kosten gemaakt door de gemeente, veroorzaakt door het niet naleven van de 
bepalingen uit onderhavig reglement, kunnen verhaald worden op de overtreder 
met toepassing van het retributiereglement voor de terugvordering van prestaties 
door derden. 
 

 
 

G A S  2  E N  3 .  G E M E N G D E  I N B R E U K E N  N I E T - V E R K E E R  
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 52 §1. Inbreuken op de artikelen 461, 463, 521, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559.1°, 
561.1°, 563.2°, 563.3° en 563bis van het strafwetboek kunnen worden bestraft met 
een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde 
ambtenaar, conform de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
§2. Als deze inbreuken worden gepleegd door een of meer minderjarigen die de 
volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, kan een 
administratieve geldboete worden opgelegd conform de procedure in artikel 14 
tot 19 van de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
§3. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van 
de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De 
boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden, in elk geval niet het maximum 
bedrag zoals vastgesteld in art. 4, §1,°1 van de Wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. 
§4. De inbreuken kunnen worden bestraft, met de administratieve schorsing of 
intrekking van een verleende toestemming of vergunning afgeleverd door de 
gemeente of de administratieve sluiting van de inrichting, tijdelijk of definitief.  
§5. De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op artikelen op 
dezelfde reglementen of verordeningen, geeft aanleiding tot één enkele 
administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten. 
§6. De door de gemeenteraad vastgestelde straffen mogen de politiestraffen niet 
te boven gaan. 
§7. De gemeente of de overtreder, in geval van een administratieve geldboete, 
kan een beroep instellen bij geschreven verzoekschrift bij de politierechtbank of 
jeugdrechtbank, volgens de burgerlijke procedure, binnen een maand na 
kennisgeving van de beslissing 
§8. De originele vaststellingen worden uiterlijk binnen de twee maanden na de 
vaststellingen overgezonden aan de procureur des Konings. Een kopie wordt 
tegelijkertijd overgezonden aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar van de 
gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan. 
§9. De gemengde inbreuken niet-verkeer opgenomen in dit reglement worden 
behandeld conform het protocolakkoord afgesloten tussen de procureur des 
Konings en het college van burgemeester en schepenen, bekrachtigd door de 
gemeenteraad. 
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HOOFDSTUK 2: ARTIKELEN STRAFWETBOEK  
 

Artikel 53 Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan 
diefstal. Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van 
andermans goed voor een kortstondig gebruik. (Art. 461 SWB) 
 

Artikel 54 Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft met 
gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig 
euro tot vijfhonderd euro In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt 
de gevangenisstraf echter niet meer dan drie jaren. (Art 463 SWB) 
 

Artikel 55 Hij die buiten de gevallen in de artikelen 510 tot 520 genoemd, door welk middel 
ook, gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen, 
werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken 
of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten dele vernielt, wordt 
gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. Bij onbruikbaarmaking met het 
oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en 
geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro]. De in het tweede lid bedoelde 
straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van 
onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en 
motorvoertuigen. (Art 521 SWB) 

 
Artikel 56 Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van 

zesentwintig euro tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, 
verminkt of beschadigt: Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; Monumenten, 
standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare 
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging 
zijn opgericht; monumenten, standbeelden, schilderijen of welke 
kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn 
geplaatst. (Art 526 SWB) 

 
Artikel 57 §1. Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van 

zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt 
gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende 
goederen. § 2. Het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar 
gevangenisstraf bij herhaling van een in de eerste paragraaf bedoeld misdrijf 
binnen vijf jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig 
veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan. (Art 534bis SWB) 

 
Artikel 58 Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van 

zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt 
gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt. (Art 
534ter SWB) 

 
Artikel 59 Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of 

ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft: Voor elke 
boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete 
van zesentwintig euro tot honderd euro; Voor elke ent, met gevangenisstraf van 
acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig 
euro of met een van die straffen alleen. In geen geval mag de gezamenlijke straf 



 

 

2019 Voorgestelde aanpassingen GAS_Def 20/24 

hoger zijn dan drie jaar wat de gevangenisstraf en vijfhonderd euro wat de 
geldboete betreft. (Art 537 SWB) 

 
Artikel 60 Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 

zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt 
gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt 
of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, 
vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de 
grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert. (Art 545 
SWB) 

 
Artikel 61 Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: 1° Zij die, buiten de 

gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans 
roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen. (Art 559.1° SWB) 

 
Artikel 62 Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag 

tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft : Zij die zich 
schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kan worden verstoord. (Art 561.1° SWB) 

 
Artikel 63 Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van 

een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft, zij die 
stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk 
beschadigen. (Art 563.2° SWB) 

 
Artikel 64 Met geldboete van vijftien [euro] tot vijfentwintig [euro] en met gevangenisstraf 

van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft, 
daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of 
geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen 
behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te 
beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. 
(Art 563.3°) 

 
Artikel 65 Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van 

een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij 
die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of 
verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. Het eerste lid geldt echter niet voor hen 
die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht 
geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel 
krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van 
feestactiviteiten. (Art 563bis SWB) 

 
 
 

G A S  4 .  G E M E N G D E  I N B R E U K E N  V E R K E E R  
 

Artikel 66 De gemeente geeft bij wijze van dit GAS-reglement uitvoering aan artikel 3, 3° van 
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 
dat bepaalt dat de gemeenteraad kan voorzien in een administratieve geldboete 
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voor de inbreuken opgesomd in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende 
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 
 

Artikel 67 Overtredingen van de eerste categorie 
a. Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve: 

 op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een 
wegbedekking in een andere kleur en waar de letter ''P'' aangebracht is; 

 op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 
b. Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die 
aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten 
alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen 
een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren 
verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering. 
c. In voetgangerszones is het parkeren verboden. 
d. Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten 
opzichte van zijn rijrichting. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, 
mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden. 
e. Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld: 

 buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde 
kommen, op eender welke berm; 

 indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs 
de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 
1,50 meter breed vrijgelaten worden: 

 indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de 
berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; 

 indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan 
opgesteld worden. 

f. Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst 
worden: 

1. zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 
2. evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere 

plaatsaanleg;  
3. in één enkele file. 

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand 
van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering 
niet overschrijden. 
g. Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de 
parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de 
andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen 
gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg. 
h. 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 
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weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te 
hinderen of onveilig te maken. 
i. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar 
het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of 
waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: 24, lid 1, 2°, 4° en 7° 
tot 10° 

 op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de 
rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 

 op de rijbaan op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor 
voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen;   

 in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de 
verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens 
plaatselijke reglementering; 

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

 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten 
behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer 
dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich 
ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt; 

 op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen 
waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, 
wanneer de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter 
boven de rijbaan bevindt. 

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

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

 op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, 
trolleybus- of tramhalte aanwijst; 

 voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het 
inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; 

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

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

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

 op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg; 

 op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of 
geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar 
moeilijk zouden kunnen kruisen; 

 op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 
 buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een 

openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen 
scheidt. 
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k. Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De 
aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de 
parkeerplaats verlaten heeft. 
l. Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen 
rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren. 
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, 
slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 
ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het 
verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht. 
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na 
elkaar te parkeren. 
m. Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het 
door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de 
binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van 
het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap 
geparkeerde voertuig. 
n. Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het 
parkeren niet in acht nemen. 
o. Het verkeersbord E11 niet in acht nemen. 
p. Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en 
verdrijvingsvlakken. 
q. 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. 
r. Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit 
witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht. 
s. Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken 
vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 
t. Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken 
vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.  
 
 

Artikel 68 Overtredingen van de tweede categorie: 
 a. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, 
behalve op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a. 
b. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats 
waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere 
weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 

 op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde 
bermen, behoudens plaatselijke reglementering;   

 op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers 
en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te 
verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het 
fietspad te rijden; 

 op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor 
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op 
minder dan 5 meter voor deze oversteekplaatsen; 
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 op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens 
plaatselijke reglementering onder de bruggen; 

 op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de 
zichtbaarheid onvoldoende is. 

c. Het is verboden een voertuig te parkeren: 
 op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van 

tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een 
hindernis te gaan of te rijden;  

 op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd 
worden;  

 wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou 
worden. 

d. 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. 
 

Artikel 69 Protocolakkoorden 
De gemengde inbreuken verkeer opgenomen in dit reglement worden 
behandeld conform het protocolakkoord verkeer afgesloten tussen de procureur 
des Konings en het college van burgemeester en schepenen, bekrachtigd door de 
gemeenteraad. 

 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 10 september 2020 
 


