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TITEL I OPENBARE ORDE 

HOOFDSTUK  1 ONDERZOEK EN VASTSTELLING VAN DE WERKELIJKE 

HOOFDVERBLIJFPLAATS 

Artikel I.1.1 

Eenieder die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke 

of wil verhuizen binnen de gemeente Zuienkerke, moet dit aangeven op de dienst bevolking. 

 

Artikel I.1.2 

De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe hoofdverblijfplaats effectief 

betrokken werd, of ten laatste de dag vóór het vertrek bij overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar 

een andere gemeente of ander land. 

 

Artikel I.1.3 

De aangifte wordt gedaan door de referentiepersoon van het gezin, wanneer het een geheel gezin 

betreft. 

 

Artikel I.1.4 

Het onderzoek naar de reële hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke 

wordt gevoerd op initiatief van de lokale politie of op verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke 

stand. 

 

Artikel I.1.5 

Het onderzoek wordt uitgevoerd: 

1. wanneer een (referentie)persoon aan het gemeentebestuur verklaard heeft dat zijn/haar 

hoofdverblijfplaats zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke of naar een 

andere gemeente wordt overgebracht; 

2. wanneer het gemeentebestuur verneemt dat een (referentie)persoon zijn/haar 

hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke heeft gevestigd of 

verlaten heeft zonder hiervan aangifte te hebben gedaan; 

Artikel I.1.6 

De lokale politie onderzoekt of de (referentie)persoon die aangifte doet, effectief verblijft in de 

gemeente Zuienkerke gedurende het grootste deel van het jaar. 

 

Artikel I.1.7 

§1  De lokale politie gaat ter plaatse de identiteit na van alle gezinsleden en onderzoekt  of ze 

werkelijk wonen op de plaats die zij hebben aangegeven of waarvan wordt vermoed dat het 

hun hoofdverblijfplaats is. 

§2  Tevens wordt navraag gedaan bij de eigenaar van de woning, bij de buren, bij 

eventuele andere bewoners van het gebouw, respectievelijk een huisbewaarder, winkeliers 
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uit de buurt, om zo meer informatie te verzamelen over de feitelijkheid van de verblijfplaats. 

§3  De lokale politie gaat na of het gezin over aparte sanitaire voorzieningen en over een eigen 

ruimte met kookgelegenheid beschikt; of er voldoende energieverbruik is; of er eventueel 

telefoonrekeningen worden betaald zodat redelijkerwijze mag worden aangenomen dat de 

woning gedurende het grootste deel van het jaar effectief door het gezin wordt bewoond. 

Ook de plaats waar de kinderen naar school gaan, het lidmaatschap van gezinsleden van 

plaatselijke verenigingen, de arbeidsplaats enzovoort, kunnen relevant zijn voor de 

vaststelling van de werkelijke hoofdverblijfplaats van het gezin. 

 

Artikel I.1.8 

§1  De bevindingen van het politioneel onderzoek worden binnen de drie dagen nadat het 

onderzoek heeft plaats gehad, overgemaakt aan de ambtenaar van burgerlijke stand die 

hiervan een verslag opmaakt. 

§2 Het verslag moet gedateerd en ondertekend worden, en de data en uren van de uitgevoerde 

controles moeten erin vermeld worden. 

§3 De ambtenaar van de burgerlijke stand adviseert tot de inschrijving (van ambtswege), tot niet- 

inschrijving, of tot afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters. 

 

Artikel I.1.9 

§1 Het College van Burgemeester en Schepenen beslist tot de inschrijving dan wel tot de niet 

inschrijving in het bevolkingsregister. 

§2  De beslissing tot niet-inschrijving is met redenen omkleed en wordt ter kennis gebracht van de 

betrokkene(n). De niet-inschrijving kan niet verantwoord worden door elementen die vreemd 

zijn aan het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, maar moet gebaseerd zijn op controles 

waarbij vastgesteld wordt dat de betrokkene(n) niet op het aangegeven adres verblijft. 

§3  Indien het onderzoek naar de reële verblijfplaats geen voldoende elementen oplevert om 

een besluit te trekken, wordt een bijkomend onderzoek gedaan en wordt de betrokken persoon 

aangemaand om nadere bewijselementen inzake het hoofdverblijf aan te brengen. 

 

Artikel I.1.10 

Het College van Burgemeester en Schepenen gelast de afvoering van ambtswege uit de 

bevolkingsregisters wanneer blijkt uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand dat het 

onmogelijk is de nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen. 

 

Artikel I.1.11 

§1 Indien uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand blijkt dat de betrokkene(n) 

daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op het grondgebied van de gemeente 

Zuienkerke, doch nagelaten heeft hiervan aangifte te doen, maant het College van 

Burgemeester en Schepenen hem/haar aan om hiervan binnen de 10 dagen aangifte te doen. 

§2 Wanneer aan de aanmaning geen gevolg wordt gegeven, schrijft het College van  

Burgemeester en Schepenen de betrokkene(n) van ambtswege in. 
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Artikel I.1.12 

De overtredingen op de artikelen I.1.1 – I.1.3 van dit Hoofdstuk worden gestraft overeenkomstig 

artikel 7 van de wet van 19.07.1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot 

wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen. 

HOOFDSTUK  2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN 

Afdeling 1 Huizen 

Artikel I.2.1.1 

§1  Elk huis zal op duidelijk zichtbare wijze naast de voornaamste ingangsdeur, op een hoogte van 

minimum 1 meter en maximum 2 meter, het nummer moeten dragen toegewezen door het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

§2  Het is verboden de nummers van de huizen eigenmachtig te veranderen of te verwijderen. De 

bewoners van het huis zijn verantwoordelijk voor het goed leesbaar houden van het 

huisnummer. 

 

Artikel I.2.1.2 

Indien de nummers door onder meer verbouwing, herstelling, of schilderwerken zouden zijn 

verdwenen, moeten deze binnen de maand door toedoen van de eigenaar of de bewoners van het huis, 

opnieuw aangebracht worden. 

Artikel I.2.1.3 

Bij nieuwbouw zal de eigenaar, binnen de maand na voltooiing der werken het College van 

Burgemeester en Schepenen om toewijzing van een huisnummer verzoeken en dit op eigen kosten 

doen aanbrengen. 

 

Artikel I.2.1.4 

Indien de eigenaar nalaat voormelde schikkingen uit te voeren, zal het gemeentebestuur daarin 

kunnen voorzien op kosten van de nalatige eigenaar. 

 

Artikel I.2.1.5 

In geval de nummers gewijzigd worden, zullen de oude nummers gedurende minimum één jaar en 

maximum twee jaar bewaard blijven naast de nieuwe nummers. Zij zullen met een zwarte lijn 

doorstreept worden zonder daarbij echter onleesbaar te worden gemaakt. 

Afdeling 2 Appartementen 

Definitie 

Artikel I.2.2.1 
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In deze Afdeling wordt verstaan onder: 

1° appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw dat afzonderlijk kan dienen als 

bewoning voor een gezin of een alleenstaande; 

2° hoofdingang: de ingang aangeduid op de stedenbouwkundige plannen als hoofdingang of de 

ingang die langs de straatzijde toegang geeft tot het appartementsgebouw; 

Toepassingsgebied 

Artikel I.2.2.2 

Alle appartementen op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke zijn onderworpen aan de 

bepalingen van deze Afdeling. 

 

Artikel I.2.2.3 

De bepalingen van deze Afdeling gelden eveneens voor handelsentiteiten die als een aaneengesloten 

deel van een gebouw afzonderlijk kunnen dienen voor de uitoefening van een zelfstandig beroep of 

een commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit, voor zover deze entiteiten niet over een 

afzonderlijk huisnummer beschikken. Deze delen van gebouwen worden gelijkgesteld met een 

appartement. 

 

Voorschriften inzake appartementsnummering  

Artikel I.2.2.4 

Het appartementsnummer volgt onmiddellijk op het huisnummer en wordt daarvan gescheiden door 

een schuine streep. 

 

Artikel I.2.2.5 

Het appartementsnummer bestaat uit 4 karakters waarvan de eerste 2 de bouwlagen en de volgende 2 

het appartement op elke bouwlaag afzonderlijk aanduiden1 

 

Artikel I.2.2.6 

Indien er zich op een bouwlaag slechts één appartement bevindt, eindigt het appartementsnummer op 

01. 

 

Artikel I.2.2.7 

Wanneer er meerdere appartementen op één bouwlaag gelegen zijn, worden ze geteld en genummerd 

te beginnen met 01, naar de voorgevel toekijkend, van links naar rechts, en, vervolgens die welke niet 

op de voorgevel uitgeven, in tegenwijzerzin. De gevel waar de hoofdingang zich bevindt, geldt als 

voorgevel. 

 

Artikel I.2.2.8 

                                                           

 
1 Bijvoorbeeld: appartement 2 op de 1ste verdieping heeft als appartementsnummer 0102. 
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De busnummers zijn dezelfde als de appartementsnummers. 

Toewijzingsprocedure 

Artikel I.2.2.9 

De appartementsnummers worden toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen, na het 

binnenbrengen van de bouwplannen en meegedeeld bij de kennisgeving van de goedkeuring van de 

stedenbouwkundige vergunning.  

Artikel I.2.2.10 

Wanneer zij daartoe door het College van Burgemeester en Schepenen worden verzocht, verschaffen 

de eigenaars of de door hen aangeduide beheerders van de gebouwen het gemeentebestuur alle nuttige 

inlichtingen voor de toekenning van de appartementsnummers. 

 

Artikel I.2.2.11 

Voor alle personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Zuienkerke in een 

appartement dat het voorwerp uitmaakt van deze nieuwe appartementsnummering, wordt dat nieuwe 

nummer door de Bevolkingsdienst in de registers ingevoerd achter het huisnummer. 

Artikel I.2.2.12 

§1  De aanpassing van de adresgegevens inzake appartementsnummers op de identiteitskaart en 

andere documenten waarop de verblijfplaats is vermeld, gebeurt ambtshalve bij de 

vernieuwing van die documenten of na uitnodiging. 

§2  Indien het College van Burgemeester en Schepenen hen hiertoe uitnodigt, dienen alle 

personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Zuienkerke in een 

appartement dat voorwerp uitmaakt van deze Afdeling, de nodige documenten aan te passen. 

 

Artikel I.2.2.13 

De eigenaars van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerder delen het juiste 

appartementsnummer mee aan elke nieuwe bewoner, met het oog op diens aangifte bij de 

bevolkingsdienst. 

 

Artikel I.2.2.14 

Binnen de maand nadat aan de eigenaars, eventueel via de door hen aangeduide beheerders, door het 

College van Burgemeester en Schepenen kennis wordt gegeven van de door het gemeentebestuur 

toegekende nummering, worden voor het betreffende gebouw de volgende bepalingen van kracht: 

1° In alle contacten met het gemeentebestuur i.v.m. de appartementen dienen eigenaars, 

beheerders en huurders gebruik te maken van de toegekende appartementsnummers. 

2° De eigenaars en beheerders moeten erop toezien dat bij de hoofdingang van het gebouw 

naast alle bellen en op elke brievenbus het nieuw toegekende nummer in Arabische cijfers is 

aangebracht, en dat alle eventuele aanduidingen van de oude nummering worden vervangen. 

Zij zien erop toe dat de brievenbussen, indien nodig, omgewisseld worden om de numerieke 
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volgorde te eerbiedigen. 

3° Bij elk appartement dient tevens het appartementsnummer in Arabische cij fers vermeld te 

worden. 

4° De beheerder van een gebouw in mede-eigendom deelt aan alle mede-eigenaars in het door 

hem/haar beheerde gebouw de nieuwe appartementsnummers mee, evenals de op hen 

toepasselijke bepalingen van dit Hoofdstuk. 

5° Het is verboden de toegekende appartementsnummers eigenmachtig te veranderen. 

6° Indien de appartementsnummers door onder meer verbouwing, herstelling of schilderwerken 

zouden zijn verdwenen of niet langer goed leesbaar zijn, dan moeten deze binnen de maand 

door toedoen van de eigenaar of de door hem aangeduide beheerder opnieuw goed leesbaar 

worden aangebracht. 

 

Artikel I.2.2.15 

§1 In de gebouwen die in mede-eigendom zijn, dient de beheerder zijn/haar naam, adres en 

telefoonnummer op een duidelijke wijze in de onmiddellijke nabijheid van bellen en 

brievenbussen aan te brengen. 

§2 Blijft de betrokkene in gebreke, dan kan het gemeentebestuur overgaan tot de uitvoering van 

de nodige werken op zijn kosten. 

HOOFDSTUK  3 BIJEENKOMSTEN 

Afdeling 1 Bijeenkomsten in open lucht 

 

Artikel I.3.1.1 

Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen en de bepalingen vervat in Titel III, 

Afdeling 3, mogen manifestaties in open lucht, op de openbare weg of op een openbaar domein (feesten, 

concerten, bals, vuurwerk, …) niet worden georganiseerd zonder voorafgaande toelating van de 

Burgemeester. 

 

Artikel I.3.1.2 

§1 De toelating moet minstens 10 dagen voordat de manifestatie wordt georganiseerd, worden 

aangevraagd. 

§2 De Burgemeester kan aan deze toelating voorwaarden verbinden ter vrijwaring van de  

openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid. 

§3 Het College van Burgemeester en Schepenen vaardigt de tijdelijke politieverordeningen uit 

voor de reglementering van het wegverkeer tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties 

indien nodig. 
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HOOFDSTUK  4 BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 

Afdeling 1 Gemeentelijke Begraafplaatsen 

Toegelaten personen 

Artikel I.4.1.1 

Op de gemeentelijke begraafplaatsen mogen de volgende personen begraven, bijgezet in een 

columbarium of uitgestrooid worden: 

1.  personen die op het ogenblik van overl ijden ingeschreven waren in het bevolkings-, 

vreemdelingen- of wachtregister van Zuienkerke; 

worden met deze personen gelijk gesteld : 

1.1. personen die op het ogenblik van overlijden effectief in Zuienkerke woonden, maar krachtens 

wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld waren van inschrijving in het 

bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Zuienkerke; 

1.2. de personen opgenomen in een verzorgingsinstelling buiten de gemeente, die vóór hun opname 

ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Zuienkerke; 

1.3. personen die op het ogenblik van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, 

vreemdelingen- of wachtregister van Zuienkerke, en van wie het lichaam na overlijden afgestaan  werd 

voor wetenschappelijk onderzoek aan een daartoe aangestelde instelling; 

2. personen die op het ogenblik van overlijden niet te Zuienkerke ingeschreven waren in het 

bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister; 

Ereperken op begraafplaatsen 

Artikel I.4.1.2 

De ereperken, met uitzondering van die aangelegd buiten de gemeentelijke begraafplaatsen, vallen 

integraal onder dit Hoofdstuk. 

Verboden graven 

Artikel I.4.1.3 

§1 De constructie van bovengrondse graven wordt niet toegestaan. 

§2 De bijzetting in bestaande bovengrondse grafconstructies mag verder plaatsvinden. 

Artikel I.4.1.4 

Elke teraardebestelling vindt plaats in een afzonderlijk graf, behalve in volgende gevallen:  

1° het begraven van verscheidene personen in een bestaande grafkelder. 
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2° het begraven van verscheidene personen in een bestaand zandgraf. 

3° het begraven van een moeder en haar doodgeboren kind of doodgeboren meerlingen. 

Zij mogen in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf begraven worden. 

Aantal urnen per nis  

Artikel I.4.1.5 

Elke nis van het columbarium bevat maximum 1 urne, behalve bij concessies : dan zijn 2 urnen 

toegestaan. 

Uurregeling van begravingen  

Artikel I.4.1.6 

Het vervoer van de stoffelijke overschotten van personen naar de begraafplaatsen en de 

begrafenisplechtigheden op de begraafplaatsen moeten het ganse jaar door plaatsvinden tijdens de 

openingsuren van de begraafplaatsen. 

Afmetingen van de graftekens en aard van de te gebruiken materialen 

Artikel I.4.1.7 

De grafmonumenten moeten vervaardigd zijn uit duurzame materialen en stevig geplaatst zijn.  

Het grondvlak moeten horizontaal geplaatst worden en in overeenstemming met de aangeduide 

lijnrichting; 

Artikel I.4.1.8 

De afdekplaat van het urnengraf moet vervaardigd zijn uit duurzame materialen en stevig 

geplaatst zijn, in overeenstemming met de lijnrichting. 

De bovenplaat is nu in sierbeton grijs en mag door de aanvrager gewijzigd worden in een 

bovenplaat met afmeting van 50 cm x 50 cm, dit ten koste van de aanvrager; 

Afdeling 2 Orde en eerbied voor de doden 

Algemene verbodsbepalingen 

Artikel I.4.2.1 

Op de begraafplaatsen is het verboden : 

1. over de muren en omheiningen van de begraafplaatsen, evenals over de omheiningen van 

de graven, de grafstenen en de gedenktekens te klimmen, erop te springen of te stappen; 

2. de bomen, de beplantingen of de bloemen te beschadigen; 

3. de graven en graftekens te beschadigen, te bekladden, iets erop te schrijven of te 

schrappen; 



GR 29 april 2021  p.13 

4. op de graspleinen en bloemperken te gaan, te zitten of te liggen; 

5. de weg te beschadigen; 

6. afval, papier of andere voorwerpen binnen de omheining van de begraafplaats weg te 

gooien, tenzij in de daartoe bestemde korven of bakken, en afval dat niet van de 

begraafplaats afkomstig is op de begraafplaats te deponeren; 

7. onwelvoeglijk te handelen; 

8. voorwerpen uit te stallen om te verkopen of mee te leuren; 

9. te spelen en te fietsen; 

10. te zingen en muziek te spelen die niet past bij de dodenverering; 

11. reclame te maken onder gelijk welke vorm of voor om het even welk doel, zowel binnen 

de begraafplaats als op de poorten of muren. Een plaatje met gegevens in verband met de 

maker van het grafteken mag wel worden aangebracht op het graf; 

12. op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet te belemmeren; 

13. alcoholische dranken of verdovende middelen te nuttigen; 

14. zich buiten de toegangsuren op de begraafplaatsen te bevinden; 

15. aanplakbrieven of opschriften aan te brengen. 

Toegangsverbod 

Artikel I.4.2.2 

De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor : 

1. personen onder invloed van verdovende middelen of in kennelijke staat van 

dronkenschap; 

2. personen die goederen of diensten te koop aanbieden; 

3. personen die drager zijn van een vuurwapen, uitgezonderd de leden van de politie 

of veiligheidsdiensten in functie; 

4. personen die de rust van de begraafplaatsen verstoren of door hun daden of uitlatingen 

een volkstoeloop veroorzaken; 

5. personen vergezeld van honden of andere dieren zonder leiband; 

6. kinderen onder de 12 jaar, niet vergezeld van een volwassen persoon. 

Oprijverbod  

Artikel I.4.2.3 

§1 Voertuigen mogen de begraafplaatsen niet binnenrijden, tenzij de Burgemeester, om 

gewichtige redenen, daartoe toelating heeft verleend. 

§2 De desgevallend verleende toelating geldt enkel voor de hoofdwegen. 

De toelating dient op verzoek van de toezichter-grafdelver of zijn vervanger voorgelegd te 

kunnen worden. De toelating wordt in geval van misbruik ingetrokken. 

§3 Het verbod vermeld onder § 1 is niet van toepassing op kruiwagens, kinderwagens, rijtuigen 

voor mindervaliden of voertuigen bestemd voor de begrafenisdienst. 

§4 De voertuigen van de steenhouwers en de betonwerkers mogen zich op de begraafplaatsen 

begeven voor zover dit noodzakelijk is voor het uit te voeren werk. 

§5 De voertuigen die toegelaten worden op de begraafplaatsen mogen slechts stapvoets rijden. 
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Fotograferen en filmen 

Artikel I.4.2.4 

Het is verboden begrafenissen of lijkstoeten te fotograferen of te filmen binnen de omheining van de 

begraafplaatsen, tenzij dit uitdrukkelijk aangevraagd wordt en een bevoegd familielid van de 

overledene hiermee instemt. 

Manifestaties 

Artikel I.4.2.5 

§1 Zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden welke betoging ook te 

houden binnen de omheining of in de straten in de omgeving van de begraafplaatsen. 

§2 De toezichter-grafdelver zal, in geval van wanordelijkheden veroorzaakt of uitgelokt door 

redevoeringen of plechtigheden, onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze te doen 

ophouden, zo nodig met de hulp van de politie. 

§3 Alleen de godsdienstige, vrijzinnige of vaderlandse plechtigheden en deze die behoren bij de 

begrafenissen, zijn op de begraafplaatsen toegelaten. 

Plechtigheden  

Artikel I.4.2.6 

§1 De bedienaars van de onderscheiden erkende erediensten mogen vrij de plechtigheden  

celebreren eigen aan hun godsdienst. 

§2 De toezichter-grafdelver mag de plechtigheden evenwel onderbreken of doen inkorten indien 

 deze een volgende teraardebestelling, bijzetting of asuitstrooiing zouden belemmeren. 

Bestraffen oneerbiedig gedrag  

Artikel I.4.2.7 

§1 De personen die zich op de begraafplaatsen niet met de vereiste eerbied zouden gedragen , 

zullen door de toezichter-grafdelver buiten geleid worden, zo nodig met behulp van de politie 

onverminderd de gerechtelijke vervolgingen. 

§2 Rekening houdend met de ernst van de inbreuk kan de Burgemeester daarenboven de 

toegang tot de begraafplaatsen (tijdelijk) verbieden aan personen die een bepaling van deze 

Afdeling overtreden. 

Gevonden voorwerpen en aansprakelijkheid  

Artikel I.4.2.8 
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§1 De voorwerpen die op de begraafplaatsen gevonden worden, dienen aan de toezichter - 

grafdelver bezorgd te worden die ze onmiddellijk op het politiekantoor in bewaring zal geven. 

§2 Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of 

beschadigingen die op de begraafplaatsen zouden gepleegd worden op de graven, de 

graftekens, of de beplantingen. 

Naleving onderrichtingen  

Artikel I.4.2.9 

De onderrichtingen en bevelen van de toezichter-grafdelver of zijn vervanger moeten stipt worden 

nageleefd. 

Afdeling 3 Aangifte en vaststelling van overlijden en toelating tot begraving en 

crematie 

Aangifteplicht overlijden  

Artikel I.4.3.1 

§1  Onverminderd de artikelen 77-87 B.W. en 15bis van het decreet d.d. 16.01.2004 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging, moet elk overlijden dat zich voordoet te Zuienkerke, 

alsook elke ontdekking van een overledene op het grondgebied van de gemeente 

Zuienkerke worden aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door een verwant 

van de overledene of een persoon die inlichtingen kan verstrekken voor het invullen van de 

overlijdensakte. 

§2  De personen die het overlijden aangeven dienen de nodige schikkingen te treffen voor  de 

begrafenis, tenzij ze daartoe niet gerechtigd zijn. In dat geval wordt door het Gemeentebestuur van 

ambtswege het nodige gedaan op kosten van de nalatenschap. 

Toelating tot begraven of crematie  

Artikel I.4.3.2 

§1 Onverminderd artikel 77 B.W. en de artikelen 1 5bis, 19-22 van het decreet d.d. 

16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wordt de toelating tot begraving of crematie 

kosteloos afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

§2 Zowel de toezichter-grafdelver als de ambtenaar of persoon die de leiding over het 

crematorium heeft, moeten in het bezit gesteld worden van deze toelating. 

Inkorting termijn begraving  

Artikel I.4.3.3 

§ 1 Bij uitzondering op artikel 77 B.W. kan de toelating tot begraving of crematie vroeger worden 
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verleend dan 24 uur na het overlijden wanneer de openbare gezondheid dit vereist. 

§2 De Burgemeester bepaalt in dat geval en in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke 

stand, de datum en het uur van de begraving of crematie. 

Termijn van begraving en crematie  

Artikel I.4.3.4 

§1  De begraving en crematie, de berging van de as in een columbarium of de uitstrooiing 

ervan moet uiterlijk de tiende dag na het overlijden gebeuren, de dag van het overlijden 

inbegrepen. Als de tiende dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt deze 

termijn verlengd tot de volgende werkdag. 

§2 De Burgemeester kan in bijzondere gevallen deze termijnen wijzigen. 

Begraving van niet-opgeëiste en niet-herkende lijken 

Artikel I.4.3.5 

De niet-geïdentificeerde personen worden in voorkomend geval na toelating van de Procureur des 

Konings en mits de ambtenaar van de burgerlijke stand toelating verleent, ten vroegste 48 uur na hun 

aankomst in het funerarium/mortuarium begraven. 

Voorzorgsmaatregelen inzake de openbare gezondheid  

Artikel I.4.3.6 

§1  In geval van epidemie of telkens als de openbare gezondheid dit vereist, zal de 

Burgemeester, in overleg met de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bevelen het lijk te 

ontsmetten, de waterdichte kist van ontsmettingsmiddelen en zaagsel te voorzien en het lijk 

naar het funerarium/mortuarium over te brengen. 

§2  Bij de crematie van door radioactieve stoffen besmette personen kan de Burgemeester, 

in geval van gevaar voor de openbare gezondheid en veiligheid, individuele aanvullende 

maatregelen nemen. 

Afdeling 4 Lijkenvervoer 

Vervoer binnen de gemeente 

Artikel I.4.4.1 

Onverminderd de artikelen 11 en 13 van het decreet d.d. 16.01.2004 en artikel 29 van het besluit van 

de Vlaamse Regering d.d. 14.05.2004 dient voor het vervoer van lijken de kortste en meest geschikte 

weg te worden gevolgd, bij voorkeur gebruik makend van de hoofdwegen. 
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Toelating vervoer  

Artikel I.4.4.2 

Geen enkel niet-gecremeerd stoffelijk overschot mag op of buiten het grondgebied van de gemeente 

Zuienkerke vervoerd worden dan nadat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het 

overlijden heeft vastgesteld een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het overlijden aan een 

natuurlijke doodsoorzaak te wijten is en het stoffelijk overschot geen gevaar voor de volksgezondheid 

oplevert. 

Toelating vervoer van lijken voor wetenschappelijk onderzoek  

Artikel I.4.4.3 

§1  De toelating tot vervoer van een lijk naar een instelling voor wetenschappelijk 

onderzoek wordt slechts verleend op voorlegging van een attest waarbij de begunstigde 

instelling haar instemming betuigt en voor zover de familie er zich niet tegen verzet. 

§2 De familie kan zich niet tegen het vervoer verzetten wanneer de overledene de wens daartoe 

 ondubbelzinnig in een wilsbeschikking of op een andere wijze heeft ter kennis gebracht. 

Vervoerswijze  

Artikel I.4.4.4 

§1 De snelheid van de lijkwagens dient steeds gematigd te zijn. Daarbij moeten zij het verkeer 

 zo weinig mogelijk hinderen en moeten zij de geldende verkeersvoorschriften naleven. 

§2 Het is de vervoerders verboden, zonder geoorloofde reden, onderweg te stoppen. 

§3 De lijkwagen mag de begraafplaats niet verlaten vooraleer de plechtigheid is afgelopen. 

Lijkstoet 

Artikel I.4.4.5 

De lijkstoeten moeten ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen. 

Niemand mag deze door gelijk welk optreden verstoren. 

Lijkwade  

Artikel I.4.4.6 

Bij het dragen van een stoffelijk overschot in een lijkwade is het gebruik van een plank of berrie 

verplicht. 

Inzittenden van de lijkwagens  
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Artikel I.4.4.7 

§1 Het is iedereen die niet tot de begrafenisdienst behoort, verboden plaats te nemen in de  

lijkwagens, zowel op weg naar de begraafplaats als op de terugweg. 

§2  In geval van vervoer buiten het grondgebied van de gemeente is het aan de familie 

van de overledene toegelaten plaats te nemen in de lijkwagen, indien deze daartoe speciaal 

is ingericht. 

Voorwerpen in de lijkwagens  

Artikel I.4.4.8 

Met een lijkwagen mogen geen andere voorwerpen vervoerd worden dan de lijkkist, de kronen, de 

ruikers en kleine gedenkplaten. 

Optochten te voet  

Artikel I.4.4.9 

Lijkstoeten met optocht te voet van het funerarium/mortuarium naar de plaats waar de plechtigheid 

van de erkende eredienst of geloofsovertuiging plaatsvindt, en van laatstgenoemde plaats naar de 

begraafplaats moeten, indien de Burgemeester dit nodig acht, onder politiebegeleiding gebeuren. 

Afladen lijkwagens op de openbare weg 

Artikel I.4.4.10 

Op de openbare weg is het verboden, zonder geoorloofde reden, een lijkkist af te laden. 

Begrafenissen op zon- en feestdagen 

 

Artikel I.4.4.11 

§1  Er worden geen begrafenissen toegelaten op de gemeentelijke begraafplaatsen op zondagen 

en wettelijke feestdagen, tenzij deze laatste gevolgd worden door een zondag of in tijden van 

oorlog of epidemie. 

Afdeling 5 Ontgravingen 

Aanvraag tot ontgraving 

Artikel I.4.5.1 

§1 Behalve op bevel van de gerechtelijke overheid mag niet tot ontgraving worden 
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overgegaan zonder toelating van de Burgemeester. Deze toelating kan enkel worden verleend 

om ernstige redenen. 

§2 De aanvraag tot ontgraving met vermelding van de ernstige reden moet schriftelijk worden 

ingediend. 

Tijdstip van ontgraving 

Artikel I.4.5.2 

§1 Bij overlijden van een persoon die in een grafconcessie moet worden bijgezet mogen de 

stoffelijke overschotten van andere personen, die eveneens in deze grafconcessie moeten 

begraven worden, op alle werkdagen van het jaar worden ontgraven. 

Vaststelling ontgraving  

Artikel I.4.5.3 

§1 Iedere ontgraving moet gebeuren in het bijzijn en onder toezicht van een afgevaardigde van de 

Burgemeester. Er wordt een proces-verbaal van ontgraving opgemaakt dat afgegeven wordt 

aan de dienst Burgerlijke Stand. 

§2 De toezichter-grafdelver schrijft de vernieuwing van de kist voor als hij dit nodig acht. 

Afdeling 6 Werken 

Onderhoudswerken 

Artikel I.4.6.1 

§ 1 De rechthebbenden moeten de grafkelders, de graftekens en de ijzeren, houten of andere 

afsluitingen in goede staat onderhouden. 

§2 De grafkelders en gedenkstukken moeten op zulke wijze geplaatst en onderhouden worden dat 

zij noch een ander recht, noch de openbare veiligheid hinderen. 

Toelating voor werkvoertuigen  

Artikel I.4.6.2 

§1  Steenblokken en zware materialen voor het oprichten van graftekens, monumenten, 

gedenktekens, grafzerken, grafkelders..., mogen door de voertuigen van de steenhouwers en 

de betonwerkers op de begraafplaats gebracht worden. De te volgen weg wordt door de 

toezichter-grafdelver aangeduid. 

§2 De voertuigen dienen onmiddellijk afgeladen te worden. Zij mogen nooit ‘s nachts op de  

begraafplaats blijven staan. 

§3 Bij weers- en/of andere omstandigheden die dit noodzakelijk maken, kan de toegang aan deze 

voertuigen tijdelijk ontzegd worden. 
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Achterlaten van materiaal op de begraafplaats  

Artikel I.4.6.3 

§1  Behalve voor de noodwendigheden van de dienst, is het verboden binnen de omheining van de 

begraafplaats opslagplaatsen van steen, materiaal... voor het bouwen van graftekens, 

monumenten, gedenktekens, grafzerken, grafkelders..., op te richten. 

§2  De stenen moeten gehouwen en het materiaal moet gebruiksklaar op de begraafplaats 

binnengebracht worden, naargelang zij nodig zijn voor de vordering van het werk. De mortel 

moet gans toebereid aangebracht worden in kuipen of bakken. 

§3 Indien deze voorschriften niet worden nageleefd, zullen die materialen van ambtswege  

verwijderd worden op kosten en risico van de aanbrenger. 

Opschriften op de grafzerken  

Artikel I.4.6.4 

§1  De opschriften moeten op de graftekens, monumenten en gedenktekens aangebracht 

worden vóór deze op de begraafplaats worden binnengebracht. Onder toezicht van de 

toezichter-grafdelver mogen wijzigingen aan de opschriften op reeds bestaande graftekens, 

monumenten en gedenktekens aangebracht of ingebeiteld worden. 

§2  Opschriften die oproer verwekken of die strijdig zijn met de zedelijkheid of de 

welvoeglijkheid, of deze die de nagedachtenis van de overledene kwetsen, zullen onmiddellijk 

uit eigen beweging moeten verwijderd worden. Zoniet zal dit ambtshalve gebeuren op kosten 

en risico van de aanbrenger. 

Betreden van locatie graafwerken  

Artikel I.4.6.5 

Het is het publiek niet toegelaten de plaatsen waar graafwerken uitgevoerd worden, te betreden. 

Daartoe dienen de werken op duidelijk zichtbare wijze afgesloten te worden. 

Artikel I.4.6.6 

§1 Onmiddellijk na de beëindiging van de werken moeten de families, de concessiehouders 

of hun rechthebbenden, de aannemers of de private personen die het werk zelf uitvoeren, alle 

materiaal, afval, puin..., weghalen, de omgeving van de gedenktekens reinigen en de plaats 

waar de werken uitgevoerd werden, in behoorlijke staat herstellen. 

§2  Vuilnis, afval, puin, alsook de aarde afkomstig van graafwerken, moeten onmiddellijk 

weggevoerd worden, ofwel naar de plaats door de toezichter-grafdelver aangeduid, ofwel 

buiten de begraafplaats. In dit geval mag de aarde slechts van de begraafplaats verwijderd 

worden nadat de toezichter-grafdelver er zich van vergewist heeft dat zij geen menselijke 

resten bevat. 

§3 Het is onder geen voorwendsel toegelaten de aarde aan de ingang van de begraafplaats neer te 
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leggen. 

§4  Het is de families, concessiehouders of hun rechthebbenden, de aannemers of private 

personen die het werk zelf uitvoeren, ten strengste verboden vuilnis, afval, puin of aarde afkomstig 

van graafwerken, achter te laten op perken, lanen, wegen of graven. 

§5 Indien de betrokkenen zich niet schikken naar de bepalingen van dit artikel, zal de opruiming 

ambtshalve gedaan worden ten laste en op risico van de overtreder. 

Bouwwerken gedurende de week van Allerheiligen  

Artikel I.4.6.7 

§1 Het is verboden bouw- of herstellingswerken te verrichten of bouwmaterialen op de 

begraafplaats te brengen vanaf de week vóór 1 november tot en met 11 november. 

Alle werken moeten beëindigd zijn op de laatste werkdag vóór 1 november, zo niet zal het 

personeel van de begraafplaats alles opruimen op kosten en risico van de overtreders. 

§2  Deze bepaling is niet van toepassing op het maken en plaatsen van grafkelders of 

zandgraven voor onmiddellijk gebruik wegens een sterfgeval in die periode en voor de 

eventuele opgravingen van stoffelijke overschotten die moeten bijgezet worden in een 

concessie wegens een sterfgeval in die periode. 

Afdeling 7 Asuitstrooiing 

Strooiweiden 

Artikel I.4.7.1 

§1  De uitstrooiing geschiedt op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats, de 

strooiweide, door middel van een strooitoestel dat alleen door een door het 

gemeentebestuur aangestelde persoon mag worden bediend. 

§2 De strooiweide is met gras bezaaid. 

Artikel I.4.7.2 

§1  Wanneer de verstrooiing van de as wordt uitgesteld wegens weersomstandigheden of familiale 

omstandigheden, wordt de as geborgen in een gesloten asurne, waarop het volgnummer van 

verbranding vermeld staat. 

§2 Behalve bij onmiddellijke verstrooiing, wordt de vuurvaste identificatiesteen bij de as  

gevoegd. 

§3  Wanneer de omstandigheden de asverstrooiing opnieuw toelaten, wordt een datum 

vastgesteld in overleg met de familie, zo deze de wens heeft uitgesproken bij de verstrooiing 

aanwezig te zijn. 

§4 De wachttijd mag niet meer dan drie maanden bedragen. Na verloop van die termijn wordt de 

bewaarde as van ambtswege verstrooid. 
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Bijzondere voorschriften voor asverstrooiing op zee 

Artikel I.4.7.3 

§1 De asverstrooiing op zee geschiedt onder de vorm van een uitvaartplechtigheid, die wordt  

uitgevoerd door toedoen van de persoon aangesteld door de familie om in de lijkbezorging, de 

“private uitvaartplechtigheid” genoemd; 

§2 De deponering in zee van de in water oplosbare asurne gebeurt steeds door een door de 

gemeente aangesteld personeelslid. 

Artikel I.4.7.4 

§ 1 De aanvraag tot asuitstrooiing op zee moet gezamenlijk schriftelijk gericht worden aan de  

Burgemeester door de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging. 

Bewaren van de asurne 

Artikel I.4.7.5 

§1 De verzegelde asurne wordt bewaard door diegene die de lijkbezorgingdienst verzorgt, waar 

ze in het columbarium zal bewaard worden tot op het ogenblik van de uitvaart. 

§2 Degene die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien, beslist over de wijze waarop de 

asurne naar de plaats van de afvaart zal worden overgebracht en ziet toe dat dit 

volgens de eisen van de welvoeglijkheid geschiedt. 

Verbodsbepalingen  

Artikel I.4.7.6 

§1  Asuitstrooingen op zee zijn enkel toegelaten van op een boot. De asuitstrooiing gebeurt 

van op een boot die zich ten minste 200 meter buiten de laagwaterlijn bevindt. Er zal 

evenwel voldoende afstand met de laagwaterlijn gehouden worden, ten einde de 

asverstrooiing zelf aan het zicht van eventuele strandgangers en/of watersporters te 

onttrekken. 

§2 Het is verboden asuitstrooiingen te laten verrichten op zon- en wettelijke feestdagen. 

§3 Het werpen van bloemen of kransen in zee is verboden. 

§4 De uitvaartplechtigheden zullen plaatshebben in die mate dat ze de begrafenissen voor die dag 

niet in het gedrang brengen. 

Specifieke voorschriften voor gemeentelijke uitvaartplechtigheden  

Artikel I.4.7.7 

§1 De gemeentelijke uitvaartplechtigheden worden periodiek gehouden, naargelang de 
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behoeften en 

de mogelijkheden, maar in ieder geval binnen de drie maanden na de datum van de crematie. 

§2 De persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging, familieleden of andere nabestaanden, 

worden van die uitvaart op de hoogte gesteld. Uit veiligheidsoverwegingen worden hierbij 

geen familieleden of andere nabestaanden toegelaten. 

§3 Een getuigschrift dat de uitstrooiing heeft plaatsgehad zal, samen met het identificatiesteentje, 

tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging. 

Specifieke voorschriften voor private uitvaartplechtigheden  

Artikel I.4.7.8 

§1 Private uitvaartplechtigheden mogen alleen gehouden worden op vaartuigen die op 

het ogenblik van de uitvaart een certificaat van deugdelijkheid bezitten, afgeleverd door de 

zeevaartinspectie, en deze die geregistreerd zijn op de officiële lijst der Belgische 

vissersvaartuigen of op de officiële lijst der Belgische koopvaardij- of zeeschepen en van de 

vloot van de zeemacht. 

§2 De afvaart moet plaatsvinden tussen 8.30 uur en 14 uur van maandag tot en met 

zaterdag. Men moet ten laatste om 16 uur aanmeren om het personeelslid van de 

begrafenisdienst aan wal te zetten. 

Melding uitvaart  

Artikel I.4.7.9 

De persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging, moet de Burgemeester minstens drie dagen vooraf 

schriftelijk op de hoogte stellen van de dag, het uur en de exacte plaats van de afvaart en de naam van 

het vaartuig. 

Verzekering  

Artikel I.4.7.10 

Door de eigenaar van het vaartuig moet aan het Gemeentebestuur het bewijs geleverd worden dat het 

vaartuig verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor het vervoer van een maximum op te 

geven aantal passagiers, inbegrepen het personeelslid van de begrafenisdienst 

Uitstel van asverstrooiing 

Artikel I.4.7.11 

De asverstrooiing kan worden uitgesteld tot een nader overeen te komen datum. 

Getuigschrift van asuitstrooiing  
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Artikel I.4.7.12 

Een getuigschrift dat de asuitstrooiing heeft plaatsgehad, zal samen met het identificatiesteentje, door 

het door de gemeente aangesteld personeelslid dat de asuitstrooiing heeft verricht aan boord van het 

vaartuig waarop de private plechtigheid werd gehouden, tegen ontvangstbewijs worden overhandigd 

aan de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging. 

TITEL II OPENBARE VEILIGHEID 

HOOFDSTUK  1 RUIMEN VAN SNEEUW EN BESTRIJDING VAN IJZEL 

Artikel II.1.1 

Alle sneeuw en ijs die zich stapelt of vormt op trottoirs gelegen vóór de bebouwde en onbebouwde 

percelen moeten onmiddellijk weggeruimd worden, zodat een voldoende vrije doorgang voor 

voetgangers wordt verzekerd. 

 

Artikel II.1.2 

§1 Wanneer door sneeuw of ijsvorming het trottoir of de berm glad ligt, moet dit weggedeelte  

behoorlijk met strooizout bestrooid worden zolang de toestand dit vergt. 

§2 Het is verboden bij vriesweer op de trottoirs en openbare wegen water of andere bevriesbare 

vloeistoffen uit te gieten of die erop te laten aflopen. 

 

Artikel II.1.3 

De verplichtingen vermeld in dit Hoofdstuk gelden voor:  

1. de onbewoonde eigendommen: de eigenaars; 

2. de bewoonde eigendommen en hun aanhorigheden : zij die deze betrekken; worden 

de huizen door verschillende gezinnen bewoond, dan rust de verplichting op hen die het 

gelijkvloers bewonen; is dit niet bewoond, op hen die de hogere verdiepingen bewonen, 

te beginnen met de eerste verdieping; 

3. de openbare gebouwen en instellingen : de huisbewaarders, portiers of bewakers, zo niet 

de ambtenaar of persoon die het onmiddellijk beheer of nazicht over het gebouw uitoefent; 

HOOFDSTUK  2 BETREDEN VAN HET IJS OP OPENBARE WATERLOPEN EN 

VIJVERS 

Artikel II.2.1 

Het is verboden om zich op het ijs te begeven van alle openbare waterlopen en vijvers gelegen op het 

grondgebied van de gemeente Zuienkerke. 

Artikel II.2.2 

Afhankelijk van het weer, de dikte van het ijs, de algemene staat van het ijs, bepaald na 

meetcontroles van de brandweer, kan de Burgemeester dit verbod opschorten. De opschorting van de 

Burgemeester is beperkt in tijd en geldt voor de door hem aangewezen plaatsen. 

 

Artikel II.2.3 
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Het is te allen tijde verboden: 

1. Signalisatie geplaatst door gemeentediensten of door politie te overschrijden of te 

verplaatsen; 

2. Met dieren op het ijs te gaan; 

3. Met voertuigen op het ijs te komen, behalve de voertuigen die gebruikt worden voor 

het ruimen van de sneeuw en de voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten; 

4. Met standhouders of kramen op het ijs te komen. 

HOOFDSTUK  3 VERMOMMINGEN 

Artikel II.3.1 

§1  Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens 

schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toelating van de Burgemeester, is het verboden 

op het openbaar domein het gelaat (het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de 

kin) volledig te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is. 

§2  Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve 

manifestaties, zoals bij voorbeeld processies, georganiseerde stoeten, sinterklaas, kerstman 

e.a. die voorafgaandelijk werden toegestaan door de Burgemeester. 

 

Artikel II.3.2 

Gemaskerde en verklede personen dienen op het eerste verzoek van de politie hun masker of 

verkleding af te doen ter identificatie. 

HOOFDSTUK  4 VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN GEVAL VAN BRAND 

Artikel II.4.1 

De eigenaars of huurders van woningen waar brand is ontstaan, zijn verplicht de deuren van deze 

gebouwen te openen op het eerste verzoek van de brandweer of politie. 

 

Artikel II.4.2 

§1  De eigenaars of huurders van gebouwen of woningen in de nabijheid van de brand gelegen, 

mogen de toegang aan brandweermannen en politie niet ontzeggen of belemmeren noch zich 

verzetten tegen de doortocht en het leggen van blusmateriaal. 

§2  In geval van weigering zullen de deuren ambtshalve geopend worden door de politie  

of de brandweer. Het is verboden de werking van blus- of reddingstoestellen te verhinderen. 

 

Artikel II.4.3 

Het is verboden de brandkranen door voorwerpen of bouwwerken onbereikbaar of onvindbaar te  

maken. 

Artikel II.4.4 

Het is verboden de aanduidingen van de brandkranen te veranderen, te beschadigen, te verbergen of 

weg te nemen. 
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HOOFDSTUK  5 BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PUBLIEK 

TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN 

Afdeling 1 Toepassingsgebied 

Artikel II.5.1.1 

§ 1 In dit Hoofdstuk worden de minimumnormen bepaald inzake brandpreventie, waaraan het 

concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen. 

§2  Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van dit Hoofdstuk, kan de 

Burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in 

overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet d.d. 04.08.1996 betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en beantwoorden aan het algemeen 

beveiligingsprincipe en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau 

beoogd met deze reglementering. 

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn. 

Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende 

veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 

§3  Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals 

kermisinrichtingen, tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d. en op de publiek 

toegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake brandveiligheid van 

toepassing is. 

 

Artikel II.5.1.2 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 brandpreventie: 

Het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 

1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering 

van de burgerrechteljke aansprakelijkheid. 

 publiek toegankelijke inrichtingen: 

Gebouwen, lokalen of plaatsen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt 

het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van 

een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 100 of meer 

bedraagt.  

 basisnormen: 

De basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met latere wijzigingen, tot 

vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe 

gebouwen moeten voldoen. 

De publiek toegankelijke inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van deze 

basisnormen, dienen eveneens aan de voorschriften van dit Hoofdstuk te beantwoorden. 

 netto-oppervlakte: 

De oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van het vast 

meubilair, vestiaires en sanitair. 

 stappenplan: 

Het door de Burgemeester op advies van de bevoegde brandweer goedgekeurde voorstel van de 
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exploitant tot regularisatie van de door de brandweer vastgestelde gebreken of tekortkomingen 

met betrekking tot de voorschriften van dit Hoofdstuk, dat tevens de bouwtechnisch 

verantwoorde termijnen tot uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken dient te 

bevatten. 

 Rf 1h : 

 Brandweerstand gedurende 1 uur.  

Afdeling 2  Vereiste attesten 

Artikel II.5.2.1 

§1  Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, bij 

transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de 

netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid en de 

evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, dient voorafgaand door de exploitant of bouwheer 

een brandveiligheidverslag aangevraagd te worden aan de Burgemeester. Dit verslag wordt 

afgeleverd door de Burgemeester op advies van de brandweer. 

§2 De aanvraag bevat gedetailleerde plannen en een verklarende nota met de maatregelen, 

die door de exploitant/bouwheer worden getroffen, om in overeenstemming te zijn met 

onderhavige reglementering. Indien noodzakelijk wordt het stappenplan toegepast. 

§3  Het openhouden, openen of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting is 

afhankelijk van een gunstig brandveiligheidverslag, af te leveren door de Burgemeester, na advies 

van de brandweer. Bij vaststelling van inbreuken wordt desgevallend toepassing gemaakt van het 

stappenplan. 

 

Artikel II.5.2.2 

Inrichtingen die onder het toepassingsgebied vallen van Hoofdstuk II van de wet d.d. 30.07.1979 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, bezorgen aan de Burgemeester bovendien 

een duplicaat van het door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer afgeleverd attest, 

bepaald bij artikel 7 van het koninklijk besluit d.d. 05.08.1991.  

Artikel II.5.2.3 

De exploitant/bouwheer legt op eenvoudige vraag geldige attesten inzake brandreactie en 

brandweerstand voor. 

Afdeling 3 Aantal toegelaten personen 

Artikel II.5.3.1 

§1  De exploitant dient alle nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen en de 

aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek. 

§2  De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, moet, op eigen 

verantwoordelijkheid, het maximum aantal personen vaststellen dat gelijktijdig binnen 

de inrichting mag aanwezig zijn, op basis van volgende criteria: de netto-oppervlakte, 

het aantal uitgangen, de nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. Het 

kleinste resultaat van de uitgevoerde berekeningen geldt als het maximum aantal toegelaten 
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personen. 

De respectieve berekeningswijze is als volgt: 

- de netto-oppervlakte: 

 Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,5 per m² netto-oppervlakte. In de gedeelten 

 van de publiek toegankelijke inrichting, waar het aantal toegelaten personen 

 nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair, wordt het aantal 

 toegelaten personen gelijkgesteld aan het aantal zitplaatsen. 

- het aantal uitgangen: 

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die 

overeenstemt met het aantal uitgangen als volgt bepaald : 

 - één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt. 

- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 

 personen bedraagt; 

- 2+n uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt 

 waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 

 van de maximale bezetting van het compartiment. 

 Ingangen die voorzien worden als dienstingang of ingang voor artiesten, moeten 

 buiten beschouwing gelaten worden en worden niet opgenomen als 

 evacuatieweg voor de publiek toegankelijke inrichting. 

- de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen: 

 Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, 

 overeenkomstig de definiëring van bijlage 1 van de basisnormen, 

 overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en 

 evacuatiewegen. In de inrichtingen die slechts beschikken over één uitgang met 

 een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, bedraagt het aantal toegelaten personen 

 maximaal 80. 

§3 Elke exploitant moet een schriftelijke verklaring indienen bij het gemeentebestuur betreffende 

dit maximum aantal gelijktijdig aanwezige personen. Dit aantal dient vermeld te worden in het 

veiligheidsregister, als volgt bepaald : 

- In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de 

Burgemeester of zijn afgevaardigde.  Dit register bevat informatie met 

betrekking tot de bij dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en 

verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, exploitatievergunning, 

stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve 

aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing) e.d.  

- De informatie heeft betrekking op een tijdspanne van 1 jaar.  

- De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en, 

indien nodig te actualiseren. 

 Het veiligheidsregister moet in iedere inrichting voorhanden zijn. Het aantal wordt 

tevens aangeduid op een bordje dat duidelijk leesbaar en voor iedereen zichtbaar door de 

zorgen van de exploitant bij de ingang(en) van de inrichting is aangebracht. 

§4 De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om 

overschrijding van dit aantal te voorkomen 

 



GR 29 april 2021  p.29 

HOOFDSTUK  6 VEILIGHEID EN DIEREN 

Algemeen 

De eigenaars of verantwoordelijken van dieren kunnen door hun opzet of hun nalatigheid financieel 

verantwoordelijk gesteld worden voor de nodige kosten aan die diensten dewelke voor de interventie, 

herstellingen, ophalen en gebruik jegens die dieren, moeten optreden. De invordering van die kosten 

zal geschieden op dezelfde wijze als voor de gemeentebelastingen. 

Honden 

Artikel II.6.1. 

§1  De eigenaars of bewaarder van honden zijn verplicht deze aan een leiband te houden op de  

openbare weg, in de openbare parken en plantsoenen. 

 

Artikel II.6.2. 

De eigenaar of bewaarder van een dier(en) moet(en) de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat hun 

rondzwervende, kwaadaardige, op hol geslagen of woeste dieren de dood of een verwonding veroorzaken van 

een persoon of ander dier. 

 

Artikel II.6.3. 

Het is verboden honden aan te hitsen, ze niet tegen te houden wanneer ze andere personen aanvallen, hinderen 

of volgen. Het is verboden honden bang of woedend te maken, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. 

 

Artikel II.6.4. 

Indien een dier de openbare veiligheid of de openbare rust in het gedrang brengt, kunnen de 

politieambtenaren ambtshalve maatregelen nemen. 

 

Artikel II.6.5.  

§1. Onder agressieve, kwaadaardige, gevaarlijke of woeste hond wordt begrepen: elke hond die, 

wanneer hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende 

wijze naar iemand toeloopt; elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of 

uitlokking; elke hond die reeds iemand heeft verwond of aangevallen zonder provocatie of uitlokking; 

elke hond die een ander huisdier verwondt of aanvalt zonder provocatie of uitlokking 

 

§2.  De burgemeester kan inzake agressieve kwaadaardige, gevaarlijke of woeste honden volgende 

maatregelen (al dan niet gecombineerd) nemen en de houder en/of eigenaar van een of meerdere 

hond(en): 

- een waarschuwing geven; 

- verplichten diens hond een muilband te laten dragen zodra ze op het openbaar domein of openbare 

plaatsen komen; 

- verbieden met diens hond op de openbare weg te komen; 

- verplichten diens hond een opleiding te laten volgen, op kosten van de houder en/of eigenaar; 

- verplichten een risicoanalyse uit te voeren, op kosten van de houder en/of eigenaar; 

- verplichten diens hond aan behandelingen te onderwerpen bij een deskundige die zich met 

gedragstherapie bezighoudt, op kosten van de houder en/of eigenaar; 

- verplichten diens hond tijdelijk of definitief te plaatsen in een kennel, op kosten van de houder en/of 

eigenaar. 
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Artikel II.6.6.  

§1  De burgemeester kan de agressieve kwaadaardige, gevaarlijke of woeste hond in beslag laten 

nemen, alsook de houder en/of eigenaar van de hond verbieden een hond te bezitten. 

 

§2  Indien na een schrijven van de burgemeester er geen gevolg gegeven wordt aan de door de 

burgemeester opgelegde maatregel(en) is de houder en/of eigenaar van de hond strafbaar met straffen 

zoals bepaald in deze politieverordening. 

Rijdieren 

Artikel II.6.7 

§1  Het is verboden een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden door een kind, jonger dan 14 

jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op 

voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is. 

§2 Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden door één 

ruiter. 

§3 Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters behoorlijk en genoegzaam verzekerd 

zijn. 

§4 Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verplicht de uitwerpselen van hun dieren op alle delen van het 

openbare domein op te vangen of op te ruimen. 

Loslopende dieren  

Artikel II.6.8. 

§1 Onverminderd de bepalingen van de wet d.d. 4.08.1980 de wet betreffende de bescherming 

en het welzijn der dieren (B.S. 3.12.1986) en het koninklijk besluit d.d. 28.05.2004 betreffende de 

identificatie en registratie van honden (B.S. 7.06.2004) is het verboden dieren te laten 

loslopen op de openbare weg of op het openbare domein. 

§2 Ronddolende honden worden door de politie overgebracht naar het dierenasiel. 

Artikel II.6.9. 

Wanneer het dier niet kan worden besteed, kan de Burgemeester beslissen het te laten doden 

overeenkomstig de richtlijnen van de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Exotische in het wild levende dieren 

Artikel II.6.10. 

§1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder exotische in het wild levende 

dieren, alle niet-inheemse in het wild levende dieren die geen huisdieren zijn en die niet tot 

huisdieren werden gemaakt. 
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§2 Het vervoer, het bij zich houden, het verhandelen, het tentoonstellen, het kosteloos of tegen 

betaling afstaan en het doden van exotische in het wild levende dieren op het grondgebied 

van de gemeente is verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de 

Burgemeester, uitgezonderd wanneer die dieren gehouden worden in een inrichting 

waarvoor vergunning is vereist krachtens het algemeen reglement op de 

arbeidsbescherming. 

§3 De dieren, gedood, gehouden, vervoerd, verhandeld of afgestaan in overtreding met dit 

hoofdstuk, worden in beslag genomen en verbeurd verklaard, waarna zij zullen afgestaan 

worden aan een erkende organisatie voor dierenbescherming. 

Vee – afsluiting weiden en percelen 

Artikel II.6.11. 

§1. De landbouwers alsook andere personen dewelke vee houden, zijn verplicht er zorg voor te 

dragen dat de weiden en andere percelen waar deze dieren gehouden worden, terdege 

afgesloten zijn op een dusdanige wijze dat geen runderen, paarden of kleinvee kunnen 

uitbreken en zodoende op de openbare weg het verkeer in gevaar kunnen brengen. 

§2. Bij het begeleiden van vee langs de openbare weg mag geen gebruik gemaakt worden van 

de zachte wegberm. Elke beschadiging dient in de oorspronkelijk toestand hersteld te 

worden. 

 

Artikel II.6.12. 

§1. Wanneer een afsluiting van een perceel langs de openbare weg gelegen, volgens de politie 

onvoldoende blijkt dan dient de houder van de dieren op het eerste politieverzoek de 

nodige maatregelen ter verbetering te nemen.  

§2. Bij negeren van dit verzoek kan de Burgemeester de verbetering der afsluiting van het 

perceel ambtshalve laten bevelen op kosten van de overtreder. De Burgemeester bepaalt de 

termijn naargelang de dringendheid van het geval, binnen dewelke de afsluiting door de 

eigenaar of houder van dieren, dient verbeterd te worden. De veehouder wordt van deze 

termijn per aangetekend schrijven in kennis gesteld. 

 

HOOFDSTUK  7 WENSBALLONNEN EN VUURWERK 

Afdeling 1 Wensballonnen 

Artikel II.7.1.1. 

In deze afdeling wordt verstaan onder wensballon : een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit 

papier, gevuld met hete lucht dat opgewarmd wordt door een vlam (ook sky lantern of geluksballon 

genoemd). 
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Artikel II.7.1.2. 

Ter voorkoming van brand is het te allen tijde verboden op de openbare plaatsen en op privé-terreinen 

wensballonnen op te laten. 

Afdeling 2 Vuurwerk 

Artikel II.7.2.1. 

§1 Onverminderd andere wettelijke voorschriften, is het verboden, op het grondgebied van de 

gemeente Zuienkerke vuurwerk af te steken, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toelating van het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

HOOFDSTUK  8 GEBRUIK VAN DRONES  

Artikel II.8.1.  
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  

1° drone: elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem 

(RPAS) zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van 

op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim.  

2° het DGLV: Het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 

Vervoer.  

 

Artikel II.8.2.  
§1 Het niet privé gebruik van drones in open lucht door natuurlijke personen of rechtspersonen of 

feitelijke verenigingen, al dan niet vreemd aan de bijeenkomst in open lucht, is verboden zonder 

schriftelijke vergunning van het DGLV.  

§2 Dit gebruik is eveneens onderworpen aan een melding aan de burgemeester.  

§3 De burgemeester bepaalt de voorwaarden in functie van de openbare rust, orde en veiligheid.  

 

Artikel II.8.3.  
Het gebruik van drones in een publiek toegankelijke besloten en overdekte plaats, door natuurlijke 

personen of rechtspersonen of feitelijke verenigingen, al dan niet vreemd aan de bijeenkomst in een 

publiek toegankelijke besloten plaats, is verboden zonder voorafgaandelijke vergunning aan de 

burgemeester.  

 

 

Artikel II.8.4.  

§1 De verantwoordelijke vermeldt in het aanvraagdossier minimaal volgende gegevens:  

- het aantal drones die gebruikt zullen worden;  

- de zones waar de drone(s) gebruikt zullen worden;  

- de exacte locatie van de bestuurder van de drone(s);  

- de periode van het gebruik van de drone(s);  

- alle verdere relevante informatie in functie van de opmaak van een adequate risico-en 

veiligheidsanalyse.  

§2 In het kader van een bijeenkomst vermeldt de verantwoordelijke bijkomend volgende gegevens:  

- de eventuele aankondiging of het privé/recreatief gebruik van drones verboden wordt;  

- de intern voorziene veiligheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld stewards, de perimeter rondom de 

locatie die verboden is voor onbevoegden.  

§3 De burgemeester bepaalt de voorwaarden en minimaal gelden volgende voorwaarden:  

- De vergunning voor het gebruik van drones in open lucht vervalt van rechtswege wanneer de 

verantwoordelijke geen toelating tot exploitatie van het DGLV heeft gekregen;  
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- De vergunning voor het gebruik van drones door een persoon, vreemd aan de organisatie van een 

bijeenkomst, vervalt van rechtswege wanneer de verantwoordelijke van de bijeenkomst een verbod op 

het gebruik van drones door derden heeft bekendgemaakt;  

- De burgemeester bepaalt de specifieke perimeter waar het gebruik van de drone(s) is toegestaan;  

- De burgemeester bepaalt, indien noodzakelijk, het aantal stewards.  

- De verantwoordelijke staat in voor het toezicht op de locatie waar de bestuurder(s) van de drone(s) 

zich zouden opstellen;  

- In geval van een verdachte handeling, een incident of een bedreiging verwittigt de verantwoordelijke 

onmiddellijk de politiediensten. 
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TITEL III OPENBARE RUST 

HOOFDSTUK  1 BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER 

Afdeling 1 Definities 

Artikel III.1.1.1. 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

1° achtergrondgeluidsniveau : LA95, gemeten gedurende vijf minuten bij uitschakeling van 

alle muziekbronnen;  

2° achtergrondmuziek: de muziek die bedoeld is om niet direct of bewust naar te luisteren, 

maar louter tot doel heeft sfeerverhogend te werken, om ongewenste geluiden of juist stilte te 

maskeren en een kalmerend effect te bereiken. 

3° buurt: alle gebouwen of lokalen die in de onmiddellijke omgeving van een openbare 

inrichting of van een geluidsbron liggen en waarin zich personen bevinden; 

4° exploitant: elke natuurlijke of rechtspersoon die een inrichting exploiteert of een activiteit 

organiseert of voor wiens rekening een inrichting wordt geëxploiteerd of een activiteit wordt 

georganiseerd; 

5° feestdagen: naast de wettelijke feestdagen worden eveneens als feestdag beschouwd:  de 

vrijdag onmiddellijk na een van voornoemde feestdagen indien deze op een donderdag vallen; 

de maandag onmiddellijk voor een van voornoemde feestdagen indien deze op een dinsdag 

vallen; de maandag onmiddellijk na een van voornoemde feestdagen indien deze in een 

weekend vallen; 

6° geluidsinstallatie: elk toestel of groep van toestellen die muziek of geluid elektronisch 

versterkt voortbrengt; 

7° lawaai : gerucht, rumoer, gezang, geroep, muziek, geluid afkomstig van apparaten; geluid 

veroorzaakt door dieren; 

8° muziek : alle vormen van muziekemissie, al dan niet elektronisch versterkt en voortkomend 

uit blijvende of tijdelijke geluidsbronnen; 

9° muziekactiviteit : elke activiteit, al dan niet ingedeeld, waarbij muziek wordt geproduceerd; 

10° openbare inrichtingen : alle inrichtingen alsook hun aanhorigheden die, al dan niet tegen 

betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van 

personen beperkt; zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, 

sportmanifestaties, fitnessclubs; 

11° private inrichtingen : woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle 

plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn; 

12° toegelaten activiteiten: 
° muziekactiviteiten zoals bedoeld in art. 5.32.2.2bis §1 4° en art. 6.7.3.§3 2° van het besluit 

van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne (VLAREM II) 

Deze muziekactiviteit dient aan het college van burgemeester en schepenen of bij de dienst 

Feesten te worden aangevraagd en dit minstens 3 weken voor de muziekactiviteit plaatsvindt. 

- De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten : 

* Naam en adres van de inrichting waar de muziekactiviteit zal plaatsvinden. 

* Identiteit van de exploitant of organisator. 

* Naam, voornaam, adres en telefoonnummer indien het om een rechtspersoon gaat. 

* Benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, telefoonnummer, de naam van de 

hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon. 

* Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke. 

* Aard van de muziekactiviteit, datum en uur. 

* Aard en technische kenmerken van de muziekinstallatie. 

* Gevraagd geluidsniveau en de motivatie hiervoor. 
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* Een schets die de opstelling van de muziekinstallatie en de schikking van de geluidsbronnen 

(de boxen) in de inrichting weergeeft. 

 

° lawaai in open lucht zoals bedoeld in artikel III.1.4.1 van dit hoofdstuk 

° geluid van voertuigen zoals bedoeld in artikel III.1.4.2 van dit hoofdstuk 

° alarmkanonnen zoals bedoeld in artikel III.1.4.3 van dit hoofdstuk 

° tuin-, hobby- en bouwwerktuigen zoals bedoeld in artikel III.1.4.4 van dit hoofdstuk 

° vliegtoestellen zoals bedoeld in artikel III.1.4.5 van dit hoofdstuk 

13° over dag : periode van 7.30 uur tot 22 uur 

14° ’s nachts: periode van 22 uur tot 7.30 uur 

Afdeling 2 Algemene voorschriften 

Artikel III.1.2.1. 

Behoudens voor de toegelaten activiteiten bepaald, is het, zowel ‘s nachts als over dag, verboden 

lawaai te maken dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg 

en dat van die aard is dat het als hinderlijk lawaai de rust verstoort. 

Afdeling 3 Bijzondere aanvullende voorschriften voor muziek in openbare 

inrichtingen 

Vergunningsplicht  

Artikel III.1.3.1. 

§1 Het is verboden al dan niet elektronisch versterkte muziek te maken in openbare inrichtingen, 

zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, 

deze vergunning wordt “muziekvergunning” genoemd. 

§2 De aanvraag wordt ingediend door de exploitant van de openbare inrichting, met vermelding 

van : 

- naam en het adres van zijn inrichting 

- identiteit van de verantwoordelijke 

- indien het om een natuurlijke persoon gaat : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en -

  e-mail adres, geboortedatum 

- indien het om een rechtspersoon gaat : benaming, adres, rechtsvorm, maatschappelijke 

  zetel, telefoonnummer, de naam en de hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de 

  rechtspersoon, zijn telefoonnummer en e-mail adres, ondernemingsnummer 

- de aard en de technische kenmerken van de muziekinstallatie 

§3 Het college van burgemeester en schepenen kan voorafgaand aan het verlenen van de 

muziekvergunning of op eender welk later tijdstip of wanneer er zich lawaaiproblemen 

voordoen of te verwachten zijn, beperkende maatregelen opleggen, zoals het beperken van het 

maximum toegelaten geluidsniveau, het verplichten om geluidsisolatie aan te brengen, 

eventuele andere aanpassingen van stedenbouwkundige aard opleggen, of de activiteit 

verbieden. 

§4 Het college van burgemeester en schepenen kan steeds opleggen dat de exploitant, op zijn 

kosten, een akoestisch onderzoek moet laten uitvoeren door een milieudeskundige erkend in 

de discipline geluid en trillingen. Het college van burgemeester en schepenen kan ook 

opleggen dat een saneringsonderzoek moet uitgevoerd worden door een milieudeskundige 
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erkend in de discipline geluid en trillingen en dat de nodige saneringsmaatregelen moeten 

genomen worden. Nadat de saneringsmaatregelen uitgevoerd zijn dient de exploitant, op zijn 

kosten, een nieuw akoestisch onderzoek te laten uitvoeren door voormelde deskundige. 

§5 De verplichting voor het aanvragen van de muziekvergunning vervalt voor openbare 

inrichtingen waar enkel achtergrondmuziek gespeeld wordt.  

Artikel III.1.3.2. 

§1 De vergunning geldt intuïtu personae. 

§2 In geval van verandering van exploitant moet een nieuwe muziekvergunningsaanvraag 

worden ingediend.  Een nieuwe muziekvergunning dient eveneens aangevraagd te worden als 

er wijzigingen aan de geluidsinstallatie aangebracht worden. 

§3 De muziekvergunning moet door de exploitant te allen tijde kunnen worden voorgelegd. 

 

Artikel III.1.3.3.  

 

§1. Het organiseren van bijzondere muziekactiviteiten zoals fuiven, concerten, live-optredens, … 

en/of het spelen van muziek die niet als achtergrondmuziek beschouwd wordt, is slechts mogelijk 

na voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

Toezicht handhaving en controle 

Artikel III.1.3.4. 

De Burgemeester kan de opgelegde voorwaarden steeds herzien of een nieuw onderzoek laten 

uitvoeren. De Burgemeester kan zo nodig, op kosten van de exploitant, gedurende een bepaalde tijd 

een (periodieke) controle opleggen door een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en 

trillingen. 

 

Artikel III.1.3.5. 

§1. De burgemeester kan na het vaststellen van het overschrijden van het maximaal toegelaten 

geluidsniveau het gebruik van een geluidsniveaubegrenzer opleggen waarop de volledige 

muziekinstallatie dient te worden aangesloten. De geluidsniveaubegrenzer wordt ingesteld op het 

maximaal toegelaten geluidsniveau (afgeregeld door een milieudeskundige erkend in de discipline 

geluid en trillingen) en dit op kosten van de exploitant 

§2. De exploitant bezorgt onverwijld een attest hiervan aan de burgemeester. 

Artikel III.1.3.6. 

De opstelling en regeling van de volumes of van de geluidsniveaubegrenzer of van ieder ander 

controlemechanisme moeten zodanig zijn dat ze gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd en 

verzegeld. 

Artikel III.1.3.7. 
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§1 Elke regeling van een geluidsinstallatie mag te alle tijde door de politie of door het  

gemeentebestuur worden gecontroleerd. 

Artikel III.1.3.8. 

§1 De exploitant moet de nodige maatregelen nemen opdat diens inrichting dan wel de klanten van 

diens inrichting de openbare rust niet verstoren.  

 

§2 Indien nodig kunnen de burgemeester of de politie opleggen dat deuren en vensters na 22.00u 

moeten gesloten blijven.  

 

Afdeling 4 Bijzondere geluidshinder 

Lawaai in open lucht 

Artikel III.1.4.1. 

§1  Het is verboden enig hinderlijk lawaai voort te brengen in open lucht  of in een tent 

zonder voorafgaande toelating van het College van Burgemeester en Schepenen. 

§2  Het College van Burgemeester en Schepenen kan beperkende maatregelen opleggen, 

zoals een beperking van het maximum toegelaten geluidsniveau, een beperking van de 

duurtijd of een verbod van muziekactiviteit. 

Geluid van voertuigen 

Artikel III.1.4.2. 

§1 Het is verboden elektronisch versterkte muziek in of op voertuigen te produceren die hoorbaar 

is buiten het voertuig. 

§2 Het is verboden geluidvoortbrengende middelen te gebruiken voor verkiezingspropaganda, 

voor reclame voor commerciële, of socio-culturele activiteiten, zonder voorafgaande 

schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen. De College van 

Burgemeester en Schepenen kan voorwaarden aan deze toelating verbinden om de openbare 

rust te vrijwaren. 

§3  Indien de alarminstallatie van een voertuig in werking treedt en van aard is de rust der 

omwonenden, zowel over dag als ‘s nachts, te storen, zonder dat de eigenaar van het voertuig 

onmiddellijk kan worden aangetroffen, kan de lokale politie al dan niet hiertoe gelast door de 

Burgemeester ambtshalve en op risico en kosten van de bestuurder, zorgen voor het afzetten 

van de alarminstallatie en het overbrengen van het voertuig naar een veilige plaats, ter 

voorkoming van diefstal. 

Alarmkanonnen  

Artikel III.1.4.3. 
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§1  Het is verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, 

opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, te plaatsen zonder 

voorgaande melding aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

§2  De toestellen moeten op meer dan 200 meter van het dichtst bij gelegen gebouw, woning of 

openbare weg worden opgesteld.  

 

§3  Het gebruik van deze toestellen is ’s nachts verboden.  

 

§4  Deze toestellen mogen niet meer dan 6 knallen per uur produceren.  

 

Tuin-, hobby- en bouwwerktuigen  

Artikel III.1.4.4. 

Het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen door aannemers, ambachtslui, arbeiders en 

particulieren al dan niet aangedreven door een motor, is ‘s nachts verboden alsook op zon- en wettelijke 

feestdagen vóór 9 uur, tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

Vliegtoestellen  

Artikel III.1.4.5. 

§1 Onverminderd de voorschriften bepaald in het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot 

vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer 

van ultralichte motorluchtvaartuigen, is het gebruik van met motoren aangedreven 

(speel)vliegtuigen op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke verboden, behoudens mits 

een voorafgaande schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen. 

§2 Het College van Burgemeester en Schepenen kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden 

onderwerpen teneinde de verstoring van de openbare rust te beperken. 

Dieren 

Artikel III.1.4.7. 

De eigenaars, houders of bewakers van dieren zijn verplicht alle nodige en nuttige maatregelen te 

nemen om te voorkomen dat hun dieren door de geluiden die zij voortbrengen overlast of verstoring 

van de openbare rust veroorzaken. 

Glascontainers 

Artikel III.1.4.8. 

Het is verboden tussen 20.00 u en 08.00 u glas te storten in de glascontainer. 
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Afdeling 5 Handhaving 

Artikel III.3.5.1.  

§1  De toezichthoudende ambtenaren of de politie kunnen vaststellen of een lawaai hinderlijk is en 

kan aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht. 

 

Artikel III.3.5.2.  

Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester ingevolge de artikelen 133, tweede lid, 134ter en 

quater N.Gem. En onverminderd de toezicht en dwangmogelijkheden overeenkomstig de artikelen 29 tot 

38 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, kan bij overtreding van de 

voorschriften van dit hoofdstuk de burgemeester, zijn afgevaardigde, en de leden van de lokale politie: 

1° De stopzetting bevelen van de activiteit die lawaaihinder veroorzaakt;  

2° Het maken van muziek in de openbare inrichting vanaf een bepaald uur en 

voor een bepaalde periode verbieden ; 

3° De geluidsinstallaties verzegelen of in beslag nemen; 

Artikel III.3.5.3.  

§1 Het college van burgemeester en schepenen waarschuwt de exploitant van een openbare 

inrichting dat de schorsing of intrekking van diens muziekvergunning of toelating, dan wel de 

tijdelijke of definitieve sluiting van diens inrichting zal worden opgelegd bij wijze van 

administratieve sanctie indien blijkt dat deze inrichting verder of opnieuw wordt geëxploiteerd 

in strijd met de voorschriften van Afdeling 3.  

§2 Het college van burgemeester en Schepen legt de exploitant een termijn op binnen dewelke 

diens openbare inrichting moet voldoen aan de voorschriften van Afdeling 3. 

 

Artikel III.2.5.4  

Na afloop van deze termijn wordt bij proces-verbaal vastgesteld of de exploitant zich heeft 

geconformeerd aan de instructies van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel III.2.5.5  

§1 Conformeert de exploitant zich nog steeds niet aan de opgelegde instructies dan wordt deze bij 

aangetekend schrijven verwittigd dat hij - alvorens er beslist zal worden omtrent de schorsing of 

intrekking van diens muziekvergunning of toelating, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting 

van diens inrichting- nog de mogelijkheid heeft om gehoord te worden door het college van 

burgemeester en schepenen, én dit op een hem meegedeelde datum, binnen redelijke termijn. 

§2 Mededeling wordt daarbij ook gedaan waar en wanneer de exploitant zijn dossier mag komen 

inzien, en zulks voorafgaand aan de zitting van het college van burgemeester en schepenen, 

waartoe hij werd opgeroepen om zijn eventuele verdediging voor te dragen. 

§3 De exploitant wordt tevens ingelicht dat hij zich mag laten bijstaan of vervangen door een 

raadsman. 

 

Artikel III.2.5.6  

§1 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot schorsing of intrekking van de 

muziekvergunning of toelating, of tot tijdelijke of definitieve sluiting van de openbare inrichting 

is afdoende gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht van de exploitant. 

§2 De opgelegde sluiting is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk. 

§3 De beroepsmogelijkheid bij de Raad van State wordt meegedeeld. 

 

Artikel III.2.5.7  

§1 Elke sluiting bij wijze van administratieve sanctie zal bekend gemaakt worden door middel van 

een aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw, alsook aan één toegangsdeur van de 

betrokken openbare inrichting.  

§2 Een proces-verbaal stelt deze aanplakking vast, en duidt nauwkeurig aan wanneer en op welke 

plaats zij is gebeurd. 
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TITEL IV OPENBARE GEZONDHEID 

HOOFDSTUK  1 REINHEID EN GEZONDHEID VAN DE GEMEENTE 

Afdeling 1 Definitie en toepassingsgebied 

Artikel IV.1.1.1. 

§1  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: 

afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en 

afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1 van het 

VLAREA. 

§2 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen  

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd,  

verstaan: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als 

huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard 

zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals 

gedefinieerd in artikel 1.1.1, 82° van het VLAREA. 

Afdeling 2 Algemene verbodsbepalingen 

Artikel IV.1.2.1. 

§1 De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve 

inzameling, exclusief het recyclagepark: 

- huisvuil; 

- grofvuil; 

- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

- krengen van dieren en slachtafval; 

- oude en vervallen geneesmiddelen; 

- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; 

§2 De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark: 

- huisvuil; 

- groente-, fruit- en tuinafval; 

- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

- krengen van dieren en slachtafval; 

- oude en vervallen geneesmiddelen; 

- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

§3 Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden. 

Artikel IV.1.2.2. 

Behoudens schriftelijke toelating van de Burgemeester is het voor iedereen verboden om het even 

welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door de 

Burgemeester of IVBO, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 
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Afdeling 3 Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 

Artikel IV.1.3.1. 

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke 

afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. 

De enige uitzonderingen op deze regel vormen: 

- het verbranden, conform de wettelijke bepalingen van plantaardige afvalstoffen, afkomstig 

van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden; 

- het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale 

verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of een 

werkplaats. 

- zonder voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen is het niet 

toegestaan grasbermen af te branden. 

 

Artikel IV.1.3.2. 

§1  Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even 

welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten 

van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die 

niet overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen. 

Het is tevens verboden sluikstorten aan derden op te dragen, te doen of te laten uitvoeren of er actief of 

passief in tussen te komen of eraan mee te werken. 

 

§2  Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze 

verordening of met andere wettelijke bepalingen kan de Burgemeester jegens de overtreder de 

onmiddellijke verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per 

aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. De overtreder beschikt over een termijn van 

maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de Burgemeester. Indien de 

overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de Burgemeester vastgestelde termijn te 

verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken 

afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 

 

§3  Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de Burgemeester jegens de eigenaar van 

het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening of met andere 

wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. 

Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. De eigenaar beschikt over 

een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de 

Burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de Burgemeester 

vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de 

eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 

§ 4  Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in §3 bedoelde eigenaar de kosten van 

de verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder. 

§5  Ongeacht §§ 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de 

betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden 

achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere 

wettelijke bepalingen. 

§6  Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel §§ 2, 3 en 5, kan de 

Burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken 
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teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 

 

Artikel IV.1.3.3. 

Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de 

greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere 

wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren. 

 

Artikel IV.1.3.4. 

Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privé-terrein een 

stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. Deze 

stapelplaats met een maximale oppervlakte van 10 m², niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder 

veroorzaken voor de buurtbewoners. 

 

Artikel IV.1.3.5. 

Het is verboden om bij bouwwerken cement, mortel of andere bouwmaterialen te bereiden op de 

openbare weg. 

Artikel IV.1.3.6. 

§1 Het is verboden op het openbaar domein voertuigen te onderhouden (b.v. smeren) of andere 

werken uit te voeren, behoudens in geval van overmacht. 

§2 Voertuigen mogen slechts gewassen of gereinigd worden vóór de woning van de eigenaar of 

vóór diens garage. Alle reinigingsresten dienen van de openbare weg te worden verwijderd. 

 

Artikel IV.1.3.7. 

§1 Het is verboden om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften 

en plakbriefjes en dergelijke meer aan te brengen op de gevels en omheiningen van openbare 

gebouwen, op privé gebouwen, op monumenten, op straatmeubilair en voorwerpen van 

algemeen nut, op voorwerpen voor de versiering van de openbare ruimte, op andere onroerende 

goederen. 

 

Uitzonderingen op dit verbod kunnen worden toegelaten mits voorafgaande toestemming van 

het college van burgemeester en schepenen voor wat betreft de onroerende goederen die deel 

uitmaken van het openbare domein of mits voorafgaande schriftelijke toestemming door de 

eigenaar en (desgevallend) of door de gebruiker en voorafgaand gunstig advies van het college 

van burgemeester en schepenen, voor wat de privatieve onroerende goederen betreft. 

§2 Het is verboden reglementair aangebrachte aanplakbiljetten, affiches, … af te scheuren, 

onleesbaar te maken of te overplakken. 

§3 Eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde panden mogen geen enkele aanplakking 

aanbrengen of laten aanbrengen op hun leegstaande en/of verwaarloosde woning of gebouw, 

tenzij voor het te koop of te huur stellen, of voor wettelijk vereiste aanplakkingen. 

§4 De overtreder(s) of bij gebreke van deze de verantwoordelijke uitgever en/of organisatoren van 

de onder §1 bedoelde aanplakkingen/opschriften ontvangen binnen de maand na de vaststelling 

een schriftelijke aanmaning om over te gaan tot het verwijderen, wegnemen of reinigen van de 

aanplakkingen en/of opschriften. 
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§5 Eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde panden zijn solidair verantwoordelijk voor het 

verwijderen van de aanplakkingen en/of opschriften, het eventueel reinigen en herstellen van 

zijn eigendom. 

§6 Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal onmiddellijk ambtshalve opgetreden worden en 

de aanplakkingen en/of opschriften weggenomen worden.  De kosten voor het verwijderen van 

de aanplakkingen en /of opschriften, het eventueel reinigen en herstellen van de eigendommen 

en/of openbaar domein zullen verhaald worden op de overtreder of bij gebreke van deze, de 

verantwoordelijke uitgever en/of de inrichter van de manifestatie waarop de 

aanplakkingen/opschriften betrekking hebben, conform het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel IV.1.3.8. 

§1 Het is verboden te schrijven, te tekenen, graffiti te spuiten en krassen aan te brengen op de gevels 

en omheiningen van privé-eigendommen en openbare gebouwen, op monumenten, op 

straatmeubilair en voorwerpen van algemeen nut, op voorwerpen voor de versiering van de 

openbare ruimte, op andere onroerende goederen of deze op gelijk welke manier te bevuilen of 

te beschadigen.  

 

Uitzonderingen op dit verbod kunnen worden toegelaten mits voorafgaande toestemming van 

het college van burgemeester en schepenen voor wat betreft de onroerende goederen die deel 

uitmaken van het openbare domein of mits voorafgaande schriftelijke toestemming door de 

eigenaar en(desgevallend) of door de gebruiker en voorafgaand gunstig advies van het college 

van burgemeester en schepenen, voor wat de privatieve onroerende goederen betreft. 

§2 De overtreder(s) of bij gebreke van deze de verantwoordelijke uitgever en/of organisatoren 

ontvangen binnen de maand na de vaststelling een schriftelijke aanmaning om over te gaan tot 

het verwijderen, wegnemen of reinigen van opschriften. 

§3 De eigenaar van het onroerend goed is solidair verantwoordelijk voor het verwijderen van 

opschriften, het eventueel reinigen en herstellen van zijn eigendom. 

§4 Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal onmiddellijk ambtshalve opgetreden worden en 

de opschriften weggenomen worden.  De kosten voor het verwijderen van de opschriften, het 

eventueel reinigen en herstellen van de eigendommen en/of openbare domein zullen verhaald 

worden op de overtreder of bij gebreke van deze, de verantwoordelijke uitgever en/of de 

inrichter van de manifestatie waarop de in §1 bedoelde handelingen betrekking hebben, 

conform het huishoudelijk- en tariefreglement. 

 

Artikel IV.1.3.9. 

Het is verboden op het openbaar domein te urineren elders dan in de daartoe bestemde (openbare) 

toiletten. 

 

Artikel IV.1.3.10. 

Het is verboden slijk van de openbare weg te storten, af te voeren, in een langs vermelde weg gelegen 

berm. 

Afdeling 4 Aanbieden van afvalstoffen 

Artikel IV.1.4.1. 

§1  De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden 
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te worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een 

wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De 

aanbieder dient dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen. 

§2  Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door ambtenaren die hiertoe 

werden beëdigd om toezicht uit te voeren, de ophalers die van de Burgemeester of IVBO de 

toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachters in geval van inzameling 

via het stedelijk recyclagepark. Deze beëdigde ambtenaren, ophalers en parkwachters 

mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 

§3  Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie, de 

leden van de federale en lokale politie en de ambtenaren bedoeld de hoofdstukken III, IV en 

VII van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen 

van een proces-verbaal. 

 

Artikel IV.1.4.2. 

§1  Met uitzondering van de fracties waarvoor een specifieke regeling van toepassing, mogen de 

afvalstoffen slechts op de dag van de ophaling en bij voorkeur zo kort mogelijk voor de 

ophaling buitengeplaatst worden. 

 In geval van laattijdige aanbieding of als de vuilniswagen reeds voorbij is gereden, dient het 

aangeboden afval onmiddellijk terug binnengenomen te worden in afwachting van een 

volgende inzamelbeurt. 

§2 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels de 

voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden te worden aan de rand van de 

openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel 

het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die 

afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen 

gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de 

voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare 

weg die wel toegankelijk is.   

§3  De eigenaars en verhuurders van vakantieverblijven zijn ertoe gehouden, hetzij 

 rechtstreeks, hetzij via hun lasthebbers of aangestelden de reglementaire vuilniszakken voor 

 vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en PMD-afval in voldoende hoeveelheid ter beschikking

 te stellen van de huurders per verhuurperiode. Tevens dient de nodige informatie m.b.t. 

afval, door de gemeente ter beschikking gesteld,  meegedeeld te worden aan de huurders. 

§4 De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden 

van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

§5  Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of 

gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de 

uitoefening van hun functie. 

Afdeling 5 Afval op standplaatsen 

Artikel IV.1.5.1. 

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die 

voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt 

(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk 
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zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 

Afdeling 6 Afval van dieren 

Artikel IV.1.6.1. 

§1  De eigenaars en houders van dieren zijn verplicht te beletten dat het openbaar domein bevuild 

 wordt door hun dieren. 

§2  Indien toch uitwerpselen terecht komen op het openbaar domein, zijn de eigenaars of 

houders van de dieren verplicht deze uitwerpselen onverwijld te verwijderen.  

§3  De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de 

uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de 

politie te worden getoond. 

§4 De in §§1-3 genoemde voorschriften zijn niet van toepassing op de honden die blinden en 

gehandicapten begeleiden. 

Afdeling 7 Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 

Artikel IV.1.7.1. 

§1  Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of 

achter te laten op andere plaatsen, anders dan de brievenbus. 

§2 Door de gemeente worden zelfklevers met de tekst “kranten neen – reclame neen” of “kranten 

 ja – reclame neen” ter beschikking gesteld. Eén van deze zelfklevers kan op de brievenbus  

 aangeplakt worden. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers, respectievelijk 

reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een dergelijke zelfklever. 

HOOFDSTUK  2 INZAMELING VAN HUISVUIL EN DE GEMENGDE FRACTIE VAN 

HET VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.2.1.1. 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 

particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in de voorgeschreven recipiënt 

voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, 

glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar 

bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en andere 

selectief ingezamelde afvalstoffen. 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.2.2.1. 

§1 Het huisvuil en de gemengde fractie worden wekelijks opgehaald langs de straten, wegen en 

 pleinen, waar de ophaling is ingericht, op de door het College van Burgemeester en Schepenen  
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 bepaalde dagen, die worden weergegeven op de afvalkalender. 

§2   Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden 

 meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het huisvuil en de 

 gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.2.3.1. 

§1  Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden te 

 worden in reglementaire afvalzakken of containers van de private of intercommunale 

 ophaaldienst. De recipiënt(en) dien(t)(en) zorgvuldig gesloten te worden en mag noch 

 scheuren, barsten of lekken vertonen. 

§2 Het maximum gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 25 kg. 

§3  Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden te 

worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de 

ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen 

opleveren voor de ophalers van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval. 

§4 Er worden vier recipiënten per ophaalbeurt toegestaan. 

Afdeling 4 Gebruik van de private afvalcontainers 

Artikel IV.2.4.1. 

De afvalcontainers van private ophaaldiensten dienen steeds te worden geplaatst op het privaat 

eigendom of zo kort mogelijk voor de ophaling op het openbaar domein. Na lediging dienen de 

containers, die op het openbaar domein werden geplaatst, met bekwame spoed te worden verwijderd. 

Artikel IV.2.4.2. 

§ 1 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van 

de afvalcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de afvalcontainer uitsluitend 

mag aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de gemengde fractie van het 

vergelijkbaar bedrijfsafval. 

§2  In geval van beschadiging van de container of het vervuilen van het openbaar domein 

tengevolge van gebruik of misbruik van de afvalcontainer dient de inwoner in te staan voor 

het onverwijld nemen van de nodige maatregelen met betrekking tot herstel en/of opruiming 

van de vervuiling. 

HOOFDSTUK  3 INZAMELING VAN GROFVUIL EN METALEN GEMENGD 

 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.3.1.1. 



GR 29 april 2021  p.47 

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt begrepen onder: 

-  Grofvuil: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 

en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet 

in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van 

papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-

biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 

drankkartons, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, 

metalen, gemengd, autobanden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.  Bij het gebruik van 

afvalzakken wordt steeds het overeenkomstig type afvalzak beschouwd met de grootste inhoud; 

-  Metalen gemengd: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk 

kan verschillen, met uitzondering van KGA, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 

drankkartons en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.3.2.1. 

§1  Het grofvuil wordt minstens vijfmaal per jaar huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen 

en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van Burgemeester en 

schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. 

§2  Het grofvuil en metalen gemengd worden ook ingezameld op het recyclagepark. Het 

herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente 

een overeenkomst heeft afgesloten. 

§3  Het grofvuil en metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de 

gemengde fractie van het bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil en 

metalen gemengd 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.3.3.1. 

§1  Het grofvuil dient aangeboden te worden op een wijze dat elk stuk op eenvoudige wijze kan 

verplaatst worden door 2 personen. In totaal mogen per ophaalbeurt maximaal 5 stuks worden 

aangeboden, zodat de maximale voorziene laadduur van 10 minuten niet wordt overschreden. 

Het grofvuil en de gemengde metalen moeten op de boordsteen van het voetpad, vóór de 

gebouwen waarvan ze afkomstig zijn, geplaatst worden. 

De doorgang van de voetgangers mag niet gehinderd worden. Ingeval van laatttijdige 

aanbieding of als de ophaalwagen al voorbij gereden is, moeten het grofvuil en de gemengde 

metalen onmiddellijk weer binnengenomen worden in afwachting van een volgende 

inzamelbeurt. 

§2 Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren 

voor de ophalers van de afvalstoffen. 
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HOOFDSTUK  4 SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.4.1.1. 

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder : 

-  glas : hol glas en vlak glas, ontstaan door de normale werking van een particuli ere 

huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vuurvaste 

voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas en ander hittebestendig glas, gloeilampen, 

spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.; 

- hol glas : alle flessen en bokalen (verpakkingsglas); 

- vlak glas : vensterglas; 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.4.2.1. 

§1  Hol glas/vlak glas wordt ingezameld op het recyclagepark. Hol glas wordt ook  ingezameld in 

de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik  van de 

containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. 

§2  Hol glas/vlak glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie 

van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze 

van glas. 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.4.3.1. 

§1  Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de 

daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en voldoende 

gereinigd te zijn. 

§2  Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is 

verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te 

laten. 

HOOFDSTUK  5 SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON 

 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.5.1.1. 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: 

alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, 

publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren 

of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, 
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carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren 

voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, 

behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.. 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.5.2.1. 

§1  Papier en karton wordt om de veertien dagen huis-aan-huis opgehaald langs de straten, 

wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van 

Burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. Papier en 

karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark. 

§2  Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie 

van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier 

en karton. 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.5.3.1. 

§1  Het papier en karton dient aangeboden te worden in stevige kartonnen dozen (max. 

afmetingen 70 x 40 x 40 centimeter) of in bundels samengebonden met vlastouw (geen 

plastiek- of metaaldraad). Ten allen tijde dient men ervoor te zorgen dat het papier niet kan 

wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald 

worden. 

§2 Het gewicht mag per pakket niet groter zijn dan 15 kg. 

HOOFDSTUK  6 SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.6.1.1. 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd, 

verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.1 van het VLAREA. 

 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.6.2.1. 

§1  Het KGA wordt 2 x per jaar opgehaald op de door het college van Burgemeester en 

schepenen vooropgestelde data terug te vinden op de afvalkalender. 

§2 KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het  

bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA. 
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Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.6.3.1. 

§1 Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere 

afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt. 

§2  Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer. Hierbij wordt de term 

injectienaalden gedefinieerd zoals in artikel 5.5.2.1, 11° van het VLAREA. Deze moeten 

worden aangeboden conform artikel 5.5.2.5, 3°van het VLAREA. 

 

Artikel IV.6.3.2. 

Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief 

buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen.  Indien nodig brengt de 

voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het 

KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De 

aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste 

effecten van het KGA te voorkomen. 

 

Artikel IV.6.3.3. 

§1  Het K.G.A dat wordt aangeboden bij de huis- aan huisophaling, wordt door de begeleider 

 van het ophaalvoertuig in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd.  De 

 aanbieder van het K.G.A. mag dit niet zelf doen. 

§2 De afgifte van KGA aan de erkende ophaler gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van 

het bevoegde personeel. 

HOOFDSTUK  7 SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENAFVAL 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.7.1.1. 

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder : 

- groenafval: organisch composteerbaar afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, 

bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en 

wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Onder snoeihout worden enkel takken met 

een diameter van minder dan 7 centimeter; 

- fijn tuinafval en gras: gazonmaaisel en klein tuinafval zoals bloemen, bladeren en onkruid; 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.7.2.1. 

§1  Het snoeihout wordt minstens achtmaal per jaar huis-aan-huis, met de mogelijkheid tot 

afroep opgehaald op de door het college van Burgemeester en schepenen bepaalde dagen, 

terug te vinden op de afvalkalender.  Het snoeihout, fijn tuinafval en gras kan worden 
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aangeboden op het recyclagepark 

§2  Groenafval, fijn tuinafval en gras mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de 

gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan 

deze van groenafval. 

§3 Verontreinigd groenafval en verontreinigd fijn tuinafval en gras worden niet aanvaard bij de 

selectieve inzameling. 

§4 De groencontainers worden huis-aan-huis opgehaald op de door het College van Burgemeester 

en Schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.7.3.1. 

§1 Het groenafval dient aangeboden te worden in bundels of in composteerbare recipiënten 

(papieren zakken, …), waarbij het aangeboden snoeihout maximaal 2 weken gesnoeid is op de  

datum van ophaling. Het moet vrij zijn van doornen, wortelgestellen, tuinafval, stenen, 

ijzerdraad en andere vreemde materialen die een houtversnipperaar kunnen beschadigen. 

§2 Het gewicht van de recipiënt of bundel mag niet groter zijn dan 15 kg. Per adres mogen er  

maximaal 10 bussels per ophaalbeurt en per dag worden aangeboden. 

§3  Het snoeihout dient samengebonden te worden aangeboden en de takken mogen niet 

langer zijn dan 1,50 meter en 50 centimeter breed. De takken moeten onderling in dezelfde 

richting gestapeld zijn. 

HOOFDSTUK  8 SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC FLESSEN EN 

FLACONS, METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.8.1.1. 

§1 Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt onder Plastic flessen en flacons, Metalen  

verpakkingen en Drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan: 

plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, met 

uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de 

normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

§2 De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen 

KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.8.2.1. 

§1  De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden om de 14 

dagen huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 

ingericht, op de door het college van Burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te 

vinden op de afvalkalender. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 

drankkartons worden ook, mits verzameld in een reglementaire afvalzak voor deze fractie, 
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ingezameld op het stedelijk recyclagepark. 

§2  Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden 

meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een 

andere selectieve inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons, metalen 

verpakkingen en drankkartons. 

§3 Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet 

aanvaard. 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

Artikel IV.8.3.1. 

§1 De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te  

worden in reglementaire PMD-zakken waarop de naam van de gemeente is voorgedrukt. 

Ten allen tijde dient men ervoor te zorgen dat de inhoud van de PMD-zakken niet kan 

wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald 

worden. 

§2 De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en  

drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 

§3 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg en dient gesloten aangeboden te 

worden. 

HOOFDSTUK  9 SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL EN HERBRUIKBARE 

GOEDEREN 

Afdeling 1 Definitie 

Artikel IV.9.1.1. 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 

-  herbruikbare goederen: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt 

kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en 

platen, speelgoed, e.d.; 

-  huishoudelijk textielafval: alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, 

handtassen, beddegoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, …) 

lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

Afdeling 2 Inzameling 

Artikel IV.9.2.1. 

§1  Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opge steld in 

de gemeente.  Het textiel wordt eveneens ingezameld op het stedelijk recyclagepark en bij de 

door de OVAM erkende kringloopcentra. 
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§2  Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van Burgemeester en schepenen en 

vermeld zijn op de door OVAM gepubliceerde lijst van “erkende textielinzamelaars“ zijn 

gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aan-huisinzameling te 

organiseren. 

§3 Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het  

 bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel. 

§4  Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de 

gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, 

andere dan deze van herbruikbare goederen. 

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 

 

Artikel IV.9.3.1. 

§1  De herbruikbare goederen dienen aangeboden te worden in zakken verstrekt door de 

organisatie die instaat voor de ophaling van het textiel. Deze zakken dienen lekdicht te zijn 

afgesloten. 

§2 Het gewicht van een afzonderlijk recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg. De recipiënten 

mogen niet groter zijn dan 0,5 m³. 

§3 Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de 

ophalers van de afvalstoffen. 

 

HOOFDSTUK  10 HET RECYCLAGEPARK 

Afdeling 1 Algemeen 

 

Artikel IV.10.1.1. 

§1 Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het 

oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen. 

§2 De recyclageparken zijn gelegen te : 

- 8000 Brugge, Kleine Pathoekeweg 55 

- 8421 De Haan, Duinenweg 32 

- 8370 Blankenberge, Scharebrugstraat 30 

 

Artikel IV.10.1.2. 

§1 De recyclageparken zijn enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeenten waar de 

recyclageparken gelegen zijn, voor de inwoners van de gemeente Zuienkerke en voor de 

ondernemingen die op het grondgebied van deze gemeenten gevestigd zijn in zoverre de 

door hen aangevoerde afvalstoffen, stoffen zijn geviseerd onder artikel IV. 1.1.1. 

§2  Het recyclagepark is geopend op de door het college van Burgemeester en schepenen bepaalde 

data en openingsuren van de desbetreffende recyclageparken. Buiten de openingsuren is het 
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recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.  Voor de inwoners van 

ons grondgebied is het verplicht een toegangskaart voor te leggen bij elke van het door hun zelf 

gekozen recyclagepark. 

§3 Eenieder is gehouden aan de plaatselijke reglementering. 

HOOFDSTUK  11 DISTELBESTRIJDING 

Artikel IV.11.1. 

§1. De gebruikers, of bij hun ontstentenis, de eigenaars van bebouwde, onbebouwde, braakliggende 

gronden moeten de gronden en de bijhorende sloten rein houden evenals het gras maaien. 

§2. Brandnetels, schadelijke distels en alle hinderlijke plantensoorten die last kunnen veroorzaken aan 

de omliggend gronden, moeten worden verwijderd. 

§3. Nalatigheid vanwege de eigenaars zal ambtshalve door de gemeente hersteld worden op hun 

kosten. 

TITEL V TITEL V OPENBAAR DOMEIN 

HOOFDSTUK  1 COLLECTIEVE INGEBRUIKNEMING 

Afdeling 1 Kamperen en recreatief verblijven in open lucht 

Artikel V.1.1.1. 

§1 Het is verboden te kamperen of in open lucht recreatief te verblijven op het grondgebied van de 

gemeente Zuienkerke, behoudens 

- op de vergunde terreinen voor openlucht recreatieve verblijven, zoals bedoeld in het Vlaams 

Logiesdecreet van 10 maart 2017 

- d.mv. tenten, voor zover de plaatsing: 

o niet strijdig is met de voorschriften van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordeningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van 

omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen. 

o Niet strijdig is met de voorschriften van gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, minder dan vijftien jaar oude 

verkavelingsvergunningen 

o Beperkt blijft tot maximum 4 perioden van telkens maximum 30 dagen per jaar 

o Een afstand wordt voorzien van minimum 50 meter t.o.v. de achtergevel van 

gebouwen 

o Een afstand wordt voorzien van minimum 20 meter t.o.v. de zijgevel van gebouwen 

 

§2 De periode van verblijf moet vooraf gemeld worden aan de gemeente 

 

§3 De uitbaters moeten voldoen aan de voorwaarden van het logiesdecreet 

 

Afdeling 2 Gebruik speelpleinen  
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Artikel V.1.2.1. 

De gemeentelijke speelpleinen zijn voor iedereen toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 

 

Artikel V.1.2.2. 

Het is verboden op de speelpleinen : 

1. behoudens toelating van de Burgemeester, aanwezig te zijn buiten de openingsuren; 

2. planten, wegen, paden, gebouwen, omheiningen of straatmeubilair te 

beschadigen of weg te nemen; 

3. afsluitingen te beklimmen; 

4. voertuigen en rijwielen achter te laten of te parkeren buiten de daartoe voorziene 

stallingen, met uitzondering van de fietsen van kinderen tot 14 jaar; 

5. wilde dieren te vangen of andere dieren achter te laten; 

6. open vuren aan te leggen of barbecues te houden; 

7. muziek of geluid te maken door middel van elektronisch versterkte toestellen; 

8. met gemotoriseerde voertuigen te rijden; 

9. putten maken of andere graafwerken uit te voeren, zonder toelating van de domeinbeheer; 

 

Artikel V.1.2.3. 

1. Bezoekers van de wijkspeelpleinen zijn verplicht : 

de speeltoestellen op een behoorlijke wijze te gebruiken, zodat er geen abnormale 

sleet of beschadiging kan ontstaan; 

2. huisdieren aan de leiband te houden; 

3. zich te gedragen, te spelen of te sporten op een wijze die niet gevaarlijk is voor de 

aanwezigen; 

 

HOOFDSTUK  2 PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE WEG 

Afdeling 1 Toepassingebied en definities 

Artikel V.2.1.1. 

Dit Hoofdstuk is enkel van toepassing op de tijdelijke privatieve ingebruiknemingen van de openbare 

weg. 

Artikel V.2.1.2. 

De bepalingen van dit Hoofdstuk gelden onverminderd andere wettelijke, decretale, reglementaire, 

provinciale en gemeentelijke bepalingen, zoals inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu 

en het beheer van het openbaar domein. 

Artikel V.2.1.3. 

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder : 

1. “openbare weg” : de wegen en aanhorigheden die feitelijk voor het verkeer open staan 

of door het publiek worden gebruikt, zoals onder meer rijbanen, fietspaden, parkeerstroken, 

trottoirs, wegen voor voetgangersverkeer, wandelwegen, wandelpaden, de zeedijk, en al dan 
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niet gelijkgrondse bermen, openbare pleinen, parken en plantsoenen, gelegen op het 

grondgebied van de gemeente Zuienkerke; 

2. “private ingebruikneming : elke tijdelijke privatieve ingebruikneming van, op, langs of 

over de openbare weg door het plaatsen van voorwerpen of inrichtingen (zoals terrassen, 

uithangborden, reclame-inrichtingen, kramen, uitstallen, windschermen, fietsenrekken, 

drankautomaten, zeilen, tenten, zonneschermen, braadtoestellen, …); 

3. ”innamevergunning” : de toelating van het College van Burgemeester en Schepenen 

voor een tijdelijke privatieve ingebruikneming van de openbare weg waarbij de veiligheid en 

het vlot verkeer, alsook de handhaving van de openbare orde, rust en orde en het goed 

beheer van het openbaar domein in acht wordt genomen; 

4.  “vrije loopweg”: obstakelvrije loopweg voor voetgangers die minimaal 1 meter breed is 

en een vrije hoogte heeft van 2.10 meter. Indien de weg voor voetgangersverkeer minder dan 

1 meter breed is dient deze weg volledig obstakel vrij te zijn. Indien de weg voor 

voetgangersverkeer een breedte heeft tussen de 1,50 meter en 2 meter mag slechts 0,50 

meter hiervan door obstakels worden ingenomen. Indien de weg voor voetgangersverkeer 

breder is dan 2 meter moet een obstakel vrije loopweg van 1,50 gegarandeerd worden; 

5. “weg voor voetgangersverkeer”: elk gedeelte van de openbare weg, waaronder het trottoir, 

dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangers waaronder ook rolstoelgebruikers; 

Afdeling 2 Algemene bepalingen 

Verbod 

 

Artikel V.2.2.1. 

Elke privatieve ingebruikneming van de openbare weg is verboden. 

 

Artikel V.2.2.2. 

Uitzonderingen op het verbod tot privatieve ingebruikneming kunnen worden toegestaan door het 

College van Burgemeester en Schepenen bij wijze van innamevergunning in de hierna nader 

omschreven gevallen en voorwaarden en/of onder de voorwaarden die het College nader bepaalt. 

Kenmerken van de innamevergunning  

 

Artikel V.2.2.3. 

De innamevergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om vergunningen die 

vereist worden op grond van andere wettelijke of reglementaire bepalingen te bekomen, zoals een 

stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning. 

 

Artikel V.2.2.4. 

De innamevergunning is tijdelijk en precair van aard. De vergunninghouder kan op grond van deze 

vergunning geen zakelijk recht, noch een onherroepelijk vergunningsrecht laten gelden. 

 

Artikel V.2.2.5. 

§1 De innamevergunning is geldig, naar gelang het geval, zolang deze niet wordt ingetrokken, 

gewijzigd of aangevuld, of voor de duurtijd bepaald in het vergunningsbesluit. 
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§2 De innamevergunning vervalt zodra de vergunde inrichting door een andere persoon wordt  

overgenomen of bij wijziging van de vergunde inrichting. 

Verplichtingen van de vergunninghouder 

 

Artikel V.2.2.6. 

De vergunninghouder moet de (algemene en bijzondere) vergunningsvoorwaarden, -aanvullingen of - 

wijzigingen strikt naleven en de verleende innamevergunning steeds kunnen voorleggen aan de politie. 

 

Artikel V.2.2.7. 

De vergunninghouder dient de vergunde privatieve ingebruikneming steeds in een goede staat van 

onderhoud houden. 

 

Artikel V.2.2.8. 

De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die ingevolge de vergunde inname en door de 

geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden wordt veroorzaakt. De gemeente 

Zuienkerke is niet verantwoordelijk voor de schade die aan of door de privatieve ingebruikneming 

wordt veroorzaakt aan derden. 

 

Artikel V.2.2.9. 

Het is de vergunninghouder en diens personeel verboden weggebruikers naar hun handelsinrichting te 

lokken door hen aan te klampen, ongevraagd aan te spreken. Dit verbod geldt niet voor marktkramers, 

deelnemers aan braderieën of kermissen tijdens de duur van deze evenementen. 

Artikel V.2.2.10 

§1  Ingeval van intrekking, wijziging of aanvulling van de gestelde vergunningsvoorschriften – of 

voorwaarden is de vergunninghouder, naar gelang het geval, verplicht de openbare weg 

volledig te ontruimen en in zijn originele toestand te herstellen of zijn inrichting aan te passen 

aan de gewijzigde of bijkomende voorwaarden, binnen de termijn en op de wijze bepaald door 

het College van Burgemeester en Schepenen. 

§2 Bij gebreke aan herstel wordt de openbare weg ambtshalve hersteld en worden de kosten 

ervan verhaald op de in gebreke blijvende vergunninghouder. 

Algemene vergunningsvoorwaarden 

 

Artikel V.2.2.11. 

Een innamevergunning kan slechts worden afgeleverd en worden uitgevoerd mits : 

1. de privatieve ingebruikneming beperkt blijft tot de gevelbreedte van de aanpalende woning 

of inrichting van de vergunningsaanvrager en de gemeenschappelijke ingang van het 

gebouw vrij blijft; 

2. enkel demonteerbare materialen worden gebruikt die op eenvoudige wijze kunnen 

worden verwijderd; 

3. de bestaande verharding van de openbare weg na de ingebruikname steeds in de 

oorspronkelijke toestand wordt hersteld; 
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4. de minimale vrije loopweg voor voetgangers in acht wordt genomen; 

5. nutsvoorzieningen en/of de aansluitingspunten hiervan vrij blijven; Noch de hydranten 

noch de pictogrammen die hen aanwijzen mogen bedekt worden; 

6. de ingebruikneming het veilig en vlot verkeer niet verhindert; 

7. de ingebruikneming de doorgang van hulpdiensten niet verhindert; 

8. die inrichting steeds in een goede staat van onderhoud verkeert; 

 

Afdeling 3 Vergunningsprocedure 

§1  De vergunningsaanvraag bevat minstens een exacte beschrijving van het gewenste tijdelijke 

privatieve gebruik en de desgevallend op te richten constructies; een inplantingsplan en 

een plan op schaal van de aangevraagde ingebruikneming. 

Artikel V.2.3.1. 

§1  In voorkomend geval verleent het College van Burgemeester en Schepenen de aangevraagde 

innamevergunning, duidt desgevallend de plaats aan die mag worden ingenomen, 

bepaalt de duur van de vergunning en de bijkomende vergunningsvoorwaarden die het nodig 

acht. 

§2  Het College van Burgemeester en Schepenen weigert de aangevraagde innamevergunning 

wanneer de aanvraag strijdig is met de voorschriften van dit Hoofdstuk of een gevaar 

oplevert voor de openbare veiligheid (van het wegverkeer), orde, rust en gezondheid. 
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TITEL VI GEMENGDE INBREUKEN 

HOOFDSTUK  1 GEMENGDE INBREUKEN UIT HET STRAFWETBOEK 

 

Artikel VI.1.1. 

Indien het parket geen vervolging instelt, zijn de inbreuken op de artikelen 526, 534bis, 534ter, 537, 

545, 559 1°, 561 1°, 563 2°, 563 3°, 563bis en artikel 521, 3de lid Strafwetboek strafbaar met 

administratieve sancties, zoals bepaald in TITEL VII. 

 

1. vernieling of beschadiging monumenten, grafsteden - artikel 526 Strafwetboek 

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. 

 

2. graffiti - artikel 534bis Strafwetboek 

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. 

 

3. beschadiging onroerende goederen - artikel 534ter Strafwetboek 

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. 

 

4. vernielen bomen en enten - artikel 537 Strafwetboek 

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. 

 

5. vernieling afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoek-bomen - artikel 

545 Strafwetboek 

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. 

 

6. opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende goederen - artikel 559,1° Strafwetboek 

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; 

 

7. nachtlawaai - artikel 561,1° Strafwetboek 

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: 1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of 

nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord; 

 

8. opzettelijke beschadiging landelijke of stedelijke afsluitingen - artikel 563, 2° Strafwetboek 
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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:  

2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk 

beschadigen; 

 

9. feitelijkheden of lichte gewelddaden - artikel 563,3° Strafwetboek 

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

dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: 

3° 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; 

 

10. zij die zich, behoudens andersluidende bepalingen, in de voor het publiek toegankelijke 

plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet 

herkenbaar zijn - artikel 563bis Strafwetboek 

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. 

 

11. gehele of gedeeltelijke vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, 

van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen - artikel 521, 3de lid Strafwetboek  - gehele of 

gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te  

2° 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].  

3° 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. 

 

 

HOOFDSTUK  2 Inbreuken stilstaan en parkeren volgens het KB van 9 maart 2014 (en latere 

wijzigingen) 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, EN CF. HET KB VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE 

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE EN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN 

DE OPENBARE WEG 

Afdeling 1 Algemene bepalingen 

Artikel VI.2.1.1. 

Dit hoofdstuk is van toepassing op elke meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op 

het grondgebied van de stad bevindt. 

 

Artikel VI.2.1.2. 

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

1° Rijbaan:  

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

 

2° Rijstrook:  

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

 

3° 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 KB van 1december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer .Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan . 

 
 

4° Kruispunt:  

de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen. 

 

5° Overweg:  

de gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan 

aangelegde sporen. 

 

6° Bebouwde kom:  

een gebied met bebouwing en waarvan de invalsweg n aangeduid zijn met de verkeersborden 

F1, F1a of F1b, en uitvalswegen met de verkeersborden F3, F3a of F3b. 

 
7° Bestuurder:  

al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt. 

 

8° Voertuig:  

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

 

9° Motorvoertuig:  

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

 

10° 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 met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW, of met een elektrische 

motor met een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en met een door 

de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur, met uitsluiting van de 

gemotoriseerde voortbewegingstoestellen; 

 

2) ofwel een “bromfiets klasse B”, dit wil zeggen: 
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a) elk tweewielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A en van de 

gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, met een door de constructie bepaalde 

maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en met de volgende kenmerken: 

•een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten 

hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of 

•een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een 

elektrische motor betreft; 

 

b) elk drie- of vierwielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A, met een door 

de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en met de volgende 

kenmerken: 

•een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten 

hoogste 4 kW indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of 

•een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met 

compressieontsteking betreft, of 

•een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een 

elektrische motor betreft. 

 

Voor vierwielige bromfietsen met een gesloten bestuurders- en passagiersruimte die maximaal 

van drie zijden toegankelijk is, bedraagt het netto-maximumvermogen of het nominaal continu 

maximumvermogen ten hoogste 6 kW. 

 

3) ofwel een “speed pedelec”, dit wil zeggen elk tweewielig voertuig met pedalen, met 

uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel 

trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van 

maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken: 

•een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten 

hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of 

•een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een 

elektrische motor betreft. 

 

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

vierwielige bromfietsen tot 425 kg; voor de elektrische voertuigen geldt die massa evenwel 

zonder de batterijen. 

 

Drie- en vierwielige bromfietsen zijn uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, inclusief de 

bestuurderszitplaats. 

 

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. 

 

11° 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. 
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12° 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. 

 

13° 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. 

 

14° 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. 

 

15° Aanhangwagen:  

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

 

16° Sleep:  

elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door een en dezelfde 

kracht te worden voortbewogen. 

 

17° 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. 

 

18° Woonerf en erf:  

één 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. 

 
 

19° Voetgangerszone:  

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

de uitgang met het verkeersbord F105. 

 
 

20° 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. 

 

21° 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. 
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Het feit dat het verhoogd trottoir over de rijbaan doorloopt, brengt geen wijziging aan zijn 

bestemming. 

 

22° 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 de voetgangers. 

 

23° 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. 

 

24° 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. 

 

25° Middenberm:  

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

 

26° Weggebruiker:  

is elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg. 

 

27° 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. 

 

28° Lading:  

elk goed of materiaal dat door een voertuig wordt vervoerd. 

 

Afdeling 2 Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en van het 

gebruik van de openbare weg. 

Artikel VI.2.2.1.  (art. 22 bis, 4°,a) K.B. 1 december 1975) 

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 VI.2.2.2.  (art. 22 ter. 1,3° K.B. 1 december 1975) 

Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de 

verkeersborden A 14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de 

verkeersborden A 14, 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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Artikel VI.2.2.3.  (art. 22 sexies 2 K.B. 1 december 1975) 

In voetgangerszones is het parkeren verboden. 

 

Artikel VI.2.2.4.  (art. 23.1,1° K.B. 1 december 1975) 

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 VI.2.2.5.  (art. 23. 1,2° K.B. 1 december 1975) 

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 VI.2.2.6.  (art. 23.2. K.B. 1 december 1975) 

§1 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 

 

§2 Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan 

parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden. 

 

Artikel VI.2.2.7.  (art. 23.3. K.B. 1 december 1975) 

Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 

75.2 van het koninklijk besluit van 1december 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. 

 

Artikel VI.2.2.8.  (art. 23.4. K.B. 1 december 1975) 

Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk 

besluit van 1december 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 VI.2.2.9.  (art. 24, lid 1 K.B. 1 december 1975) 

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; 
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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 plaatselijk 

reglementering; 

5°  op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor 

voertuigen waarvan de hoogtelading 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 VI.2.2.10. (art. 25.1., K.B. 1 december 1975) 

Het is verboden een voertuig te parkeren: 

1° op minder dan 1meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en 

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

verhinderen; 

2° op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of 

tramhalte aanwijst; 

3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken 

leesbaar op die inrij is aangebracht; 

4° op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde 

parkeerplaatsen zou verhinderen; 

5° buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord 

B9 is aangebracht; 

 
6° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken ,behalve op de plaatsen waar het 

verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; 

 
7° op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het 

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

wegverkeer en va n 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 VI.2.2.11. (art. 27.1.3. K.B. 1 december 1975) 

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 VI.2.2.12. (art. 27.5.1. K.B. 1 december 1975) 

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 VI.2.2.13. (art. 27.5.2. K.B. 1 december 1975) 

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. 
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Artikel VI.2.2.14. (art. 27.5.3. K.B. 1 december 1975) 

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

 

Artikel VI.2.2.15. (art. 27 bis K.B. 1 december 1975) 

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart, bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit 

van 1 december 1974 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 persoon met een handicap geparkeerde voertuig. 

 

Artikel VI.2.2.16. (art. 70.2.1. K.B. 1 december 1975) 

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

nemen. 

 
 

Artikel VI.2.2.17. (art. 70.3 K.B. 1 december 1975) 

Verkeersbord E11 niet in acht nemen. 

 
 

Artikel VI.2.2.18. (art. 77.4  K.B. 1 december 1975) 

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

 

Artikel VI.2.2.19. (art. 77.5 K.B. 1 december 1975) 

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 VI.2.2.20. (art. 77.8 K.B. 1 december 1975) 

Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op 

de grond zijn aangebracht. 

 

Artikel VI.2.2.21. (art. 68.3 K.B. 1 december 1975) 

Niet in acht nemen het verkeersbord C3, wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door 

automatisch werkende toestellen. 

 
 

Artikel VI.2.2.22. (art. 71 K.B. 1 december 1975) 

Niet in acht nemen het verkeersbord F 103, wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door 

automatisch werkende toestellen. 
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Afdeling 3 Overtredingen van de tweede categorie volgens KB van 1december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en van het 

gebruik van de openbare weg. 

Artikel VI.2.3.1.  (art. 24, lid 1 K.B. 1 december 1975) 

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 rij baan 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 VI.2.3.2.  (art. 25.1 K.B. 1 december 1975) 

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 VI.2.3.3.  (art. 25.1,14°  K.B. 1 december 1975) 

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 1december 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. 

 

Afdeling 4 Procedure 

Artikel VI.2.4.1. 

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. 

 

Artikel VI.2.4.2. 

De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen dertig dagen na de kennisgeving 

ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone zending laat 

geworden aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder kan binnen deze termijn op zijn verzoek 

worden gehoord wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70 euro. 

 

Artikel VI.2.4.3. 

Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, 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. 
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Artikel VI.2.4.4. 

Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt, 

behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd met uitnodiging tot betaling 

binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die herinnering. 

 

Artikel VI.2.4.5. 

De beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een administratieve geldboete op te leggen kan 

gedwongen worden uitgevoerd, indien deze administratieve geldboete niet binnen de termijn bedoeld 

in artikel VI.2.4.4. werd betaald, tenzij de overtreder binnen deze termijn een beroep instelt. 

 

Afdeling 5 Strafbepalingen 

Artikel VI.2.5.1. 

Titel VII en VIII van deze geconsolideerde politieverordening zijn niet van toepassing op de 

bepalingen van Hoofdstuk 2 ‘inbreuken stilstaan en parkeren’ van Titel VI Gemengde inbreuken. 

 

Artikel VI.2.5.2. 

Inbreuken op de artikelen uit afdeling 2 ‘overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 

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

de openbare weg’ worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling 

zoals bepaald in artikel 2 § 1 van het KB van 9 maart 2014 (en latere wijzigingen) betreffende de 

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

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

werkende toestellen. 

 

 

Artikel VI.2.5.3. 

Inbreuken op de artikelen uit afdeling 3 ‘overtredingen van de tweede categorie volgens KB van 

1december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en van het gebruik 

van de openbare weg’ worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete of onmiddellijke 

betaling zoals bepaald in artikel 2 § 2 van het KB van 9 maart 2014 (en latere wijzigingen) betreffende 

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

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

automatisch werkende toestellen. 

HOOFDSTUK  3 PROTOCOL 

PROTOCOLAKKOORD  

BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN 

GEMENGDE INBREUKEN EN INBREUKEN VERKEER 

TUSSEN:  

De gemeente Zuienkerke, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, 

namens wie handelen de heer Alain De Vlieghe, burgemeester, en de heer Franky Goethals, algemeen 

directeur; 

EN 

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, vertegenwoordigd 

door de heer Filiep JODTS. 

 

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: 

 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS- wet); 

Gelet op artikel 135,§2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en 

het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op 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 een automatisch werkende toestellen;  

Overwegende de bespreking van het ontwerp van protocolakkoord tijdens de zonale veiligheidsraad 

van 4 maart 2021; 

Overwegende de opeenvolgende besprekingen tussen de procureur des Konings, vertegenwoordigers 

van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke en de sanctionerende ambtenaren van de lokale besturen 

binnen de politiezone; 

 

WORDT HETGEEN VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

 

A. Toepassingsgebied en wettelijk kader 

 

1.1 Er wordt toepassing gemaakt van de gemeentelijke administratieve sanctie voor de inbreuken op 

de bepalingen van het politiereglement betreffende het parkeren en stilstaan overeenkomstig de erin 

vastgestelde sanctionering, zoals vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

1.2 Er wordt toepassing gemaakt van de gemeentelijke administratieve sanctie voor volgende 

inbreuken op het Strafwetboek: 

 Artikel 526 

 Artikel 534bis 

 Artikel 534ter 

 Artikel 537 

 Artikel 545  

 Artikel 559,1° 

 Artikel 561,1° 

 Artikel 563, 2 

 Artikel 563, 3 

 Artikel 563bis 

 Artikel 521, 3de lid 

 

1.3 §1. Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op 30 januari 

2014 herziene versie van de Col 1/2006 van het College van Procureurs-Generaal wordt, gelet op de 

onzekerheid die er bestaat ten aanzien van de grondwettelijkheid van de bepalingen inzake de 

toepassing van de administratieve sancties ten aanzien van minderjarigen, besloten om, minstens tot 

tegenbericht, minderjarigen uit te sluiten van huidig protocolakkoord. Inbreuken van GAS 2 begaan 

door minderjarigen zullen uitsluitend op het niveau van het parket worden behandeld. 

 

§2. Worden ook uitgesloten de dossiers waarbij de feiten niet vaststaan, de GAS-procedure wettelijk 

niet meer mogelijk is, de uitvoering van de gemeentelijke administratieve sanctie niet mogelijk is gelet 

op de vigerende Europese regelgeving (richtlijn 2011/82/EU van 25 oktober 2011 ter facilitering van 

de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde 

verkeersovertredingen; kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de 

toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties) of verdachte geen 

gekende woon- of verblijfplaats heeft of als verdachte die voorrecht van rechtsmacht heeft, de in dit 

protocol vernoemde verkeersinbreuken of gemengde inbreuken die een wanbedrijf inhouden heeft 

gepleegd. 

 

B. Gemengde inbreuken  
 

Artikel 1. Uitwisseling van informatie 
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§1.  Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van 

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

procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, hierna 

"referentiemagistraat GAS" genoemd. De referentiemagistraten kunnen door de door dit akkoord 

verbonden gemeente gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de wet of 

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

verbaal. 

 

§2.  De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de 

gemeente zijn vermeld in een bijgevoegd document. De briefwisseling en/of telefoongesprekken en/of 

mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties worden aan hen gericht. 

 

§3.  De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde 

personen onverwijld te melden. 

 

§4.  De gemeenten bezorgen de procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam en 

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

sancties moet worden verstuurd.  Indien de gemeente beslist om een verordening of een besluit op te 

stellen of bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun schending de mogelijkheid van 

een administratieve sanctie te koppelen, verbinden zij zich ertoe om binnen de termijn van één maand 

na publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten over te maken aan de procureur des 

Konings, evenals een elektronische versie ervan aan de referentiemagistraat. 

 

Artikel 2. Behandeling van de gemengde inbreuken 

 

I. Opties betreffende de behandeling van de gemengde inbreuken 

 

1.1 De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde gemengde inbreuken 

geen vervolging in te stellen, en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe de vastgestelde 

inbreuken naar behoren af te handelen: 

 artikel 526 Strafwetboek –vernieling of beschadiging monumenten, grafsteden, ... 

‘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.’ 

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, 

zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte. 

 

 artikel 534bis Strafwetboek – graffiti 

‘hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen.’ 

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, 

zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte 

 

 artikel 534ter Strafwetboek – beschadiging onroerende goederen 

‘hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.’ 

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, 

zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte. 

 

 artikel 537 Strafwetboek – vernielen bomen en enten 

‘hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat 

zij vergaan, of een of meer enten vernielt’ 
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 artikel 545 Strafwetboek – vernieling afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van 

grenspalen en hoek-bomen 

‘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.’ 

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, 

zoals blijkt uit de aanvankelijk aangifte. 

 

 artikel 559, 1° Strafwetboek – opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende goederen 

‘Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, 

andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen’ 

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, 

zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte. 

 

 artikel 561, 1° Strafwetboek – nachtlawaai 

‘Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 

inwoners kan worden verstoord’ 

 

 artikel 563, 2° Strafwetboek - opzettelijke beschadiging landelijke of stedelijke afsluitingen 

‘Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk 

beschadigen’ 

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, 

zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte. 

 

 artikel 563, 3° Strafwetboek – feitelijkheden of lichte gewelddaden 

‘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’ 

 

 artikel 563bis Strafwetboek – zij die zich, behoudens andersluidende bepalingen, in de voor 

het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of 

verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn 

‘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’ 

 

 artikel 521, 3de lid Strafwetboek  - gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, 

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

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

rijtuigen, wagons en motorvoertuigen’ 

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, 

zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte. 

 

 Verkeersinbreuken zoals bedoeld in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties en het koninklijk besluit dd. 9 maart 2014 betreffende 
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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 

 

1.2 De procureur des Konings verbindt zich ertoe volgende feiten te vervolgen: 

 

 Overtredingen van de vierde categorie zoals bedoeld in artikel 2, §3 van het koninklijk besluit 

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

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

verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (stilstaan en 

parkeren op overwegen) en inbreuken op het stilstaan en parkeren op parkings langs de 

autosnelwegen gereglementeerd door het verkeersbord F7; 

 

 Inbreuken op artikel 25.1.14° van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

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

weg. 

 

1.3 In geval van verkeersinbreuken vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig die op 

directe of indirecte wijze lijkt betrokken te zijn bij een ongeval of wanneer er een verband is met een 

andere gemengde inbreuk en of feiten die in verband staan met andere feiten die niet in aanmerking 

komen voor de administratieve sancties of tot een gerechtelijke vrijheidsberoving hebben geleid, 

wordt het proces-verbaal binnen een termijn van 1 maand na de vaststelling aan de procureur des 

Konings overgemaakt. Voor het geheel van de feiten volgt een gevolg die exclusief bepaald wordt 

door de procureur des Konings, met uitsluiting van enige administratieve sanctie. 

 

II. Bijzondere modaliteiten  

 

2.1 Indien de feiten bedoeld in dit protocol samenhangen met andere feiten die niet in aanmerking 

komen voor de administratieve sancties of tot een gerechtelijke vrijheidsberoving hebben geleid, 

wordt de toepassing van de procedure van de GAS uitgesloten.  

 

2.2 Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar vaststelt dat de verdachte zich kennelijk ook 

schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven (eventueel herkwalificatie), geeft hij de feiten aan bij de 

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

 

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

zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van deze feiten. Hij brengt de 

sanctionerende ambtenaar daarvan op de hoogte binnen een termijn van 2 maanden vanaf aangifte aan 

de referentiemagistraat, die vervolgens de procedure afsluit. Tijdens de voormelde termijn mag de 

sanctionerende ambtenaar geen initiatief nemen. 

 

 

2.3 Als het gaat om vaststellingen met een onbekende verdachte, zal geen kopie van het proces-

verbaal worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar, maar zal de procureur des Konings dit 

beoordelen. Indien de aanvankelijk onbekende verdachte later wordt geïdentificeerd, kan de procureur 

des Konings beslissen geen vervolging in te stellen en de zaak overmaken aan de bevoegde 

sanctionerende ambtenaar. 

 

2.4 Voor alle gemengde inbreuken zoals bepaald in art. 3, 1°, 2° en 3° van de GAS-Wet en voor zover 

de daarin opgenomen feiten overeenstemmen met de bepalingen die vermeld worden in artikel 2 van 

onderhavig protocolakkoord, geldt dat er toelating wordt gegeven om een GAS-procedure op te 

starten. De sanctionerend ambtenaar kan in dat geval vanaf ontvangst van de vaststellingen de GAS-

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

 

2.5 Uitzondering 
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De procureur des Konings behoudt zich het recht voor, omwille van specifieke omstandigheden eigen 

aan het dossier, een bepaald dossier naar zich toe te trekken om zelf tot strafrechtelijke vervolging 

over te gaan. Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op: 

- de omvang van de schade; 

- recidive; 

- de hoedanigheid van de verdachte; 

- de leeftijd van de verdachte; 

- veelheid van de feiten; 

- publieke beroering; 

- andere bijzondere omstandigheden; 

- samenhang met correctionele misdrijven die in het geheel niet voor administratieve sancties in 

aanmerking komen. 

 

2.6 In geval er geen overeenstemming zou zijn met de bepalingen van artikel 2 in onderhavig 

protocolakkoord, worden de desbetreffende processen-verbaal door de sanctionerend ambtenaar terug 

overgemaakt aan de procureur des Konings. Indien de procureur des Konings een onderzoek heeft 

ingesteld, doch naderhand blijkt dat de sanctionerende ambtenaar bevoegd is, blijven de processen-

verbaal bij het parket die verder zijn onderzoek zal voeren. 

 

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

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

van de overtreder. 

 

2.8 In uitvoering van artikel 12,§2 van de GAS- wet, verklaren partijen zich akkoord dat er in het 

kader van de afhandeling van de GAS-dossiers, in het bijzonder bij bemiddeling, in alle gevallen zal 

worden gestreefd naar volledig herstel van de geleden schade. 

 

2.9 Overeenkomstig artikel 27 van de GAS- wet, brengt de sanctionerend ambtenaar zijn beslissing 

m.b.t. de in artikel 3, 1° en 2° van de GAS- wet bedoelde inbreuken, per aangetekende brief ter kennis 

te brengen van de overtreder.  

 

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

een lijst te bezorgen aan de bevoegde afdeling van het parket van de procureur des Konings, met 

vermelding van de proces-verbaalnummers, namen en voornamen van de overtreders, de 

geboorteplaats en -datum, de aard van de inbreuken en de genomen beslissingen. De sanctionerend 

ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings is 

goedgekeurd. 

 

2.10 Overeenkomstig artikel 29 van de GAS- wet, deelt  de sanctionerend ambtenaar m.b.t. de in 

artikel 3, 3° van de GAS- wet bedoelde inbreuken, binnen de vijftien dagen na ontvangst van de 

vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. de 

vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete.  

 

De kennisgeving aan de procureur des Konings overeenkomstig artikel 22,§6 van de GAS-wet gebeurt 

maandelijks door op uniforme wijze digitaal een lijst te bezorgen aan de bevoegde afdeling van het 

parket van de procureur des Konings, met vermelding van de proces-verbaalnummers of nummering 

vaststelling, namen en voornamen van de overtreders, de geboorteplaats en -datum, de aard van de 

inbreuken en de genomen beslissingen. De sanctionerend ambtenaar zal hiertoe een sjabloon 

aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings is goedgekeurd. 

 

2.11 Om te voldoen aan artikel 22, §3 van de GAS-wet (overmaken aan de procureur des Konings van 

een kopie van de vaststellingen van niet-gemengde GAS-inbreuken lastens minderjarigen) zal 

maandelijks op uniforme digitale wijze aan de bevoegde afdeling van het parket van de procureur des 

Konings een lijst worden overgemaakt houdende de niet gemengde GAS-inbreuken begaan door 

minderjarigen, met vermelding van de proces-verbaalnummers, de naam en voornamen, de 
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geboorteplaats en -datum en de aard van de inbreuken. De sanctionerend ambtenaar zal hiertoe een 

sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings is goedgekeurd. 

 

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

worden uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend. 

 

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

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

protocolakkoord. 

 

D. Inwerkingtreding 

 

Onderhavig protocolakkoord treedt in werking op 1 mei 2021 

 

BIJLAGE I 

Contactgegevens 

 

Parket West-Vlaanderen 

De heer Guy BILLIOUW 

Parket van de procureur des Konings West-Vlaanderen 

 

Referentiepersonen binnen de gemeente Zuienkerke 

 

adres, 8377 Zuienkerke, Kerkstraat 17 

algemeen telefoonnummer 050 / 43 20 50 

 

Samenwerkingsprotocol met het lokaal bestuur Blankenberge 

sanctionerend ambtenaar Blankenberge  

adres, 8370 Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1 

algemeen telefoonnummer : 050/ 63 65 35 

e-mail:  gas@blankenberge.be 

gas4@blankenberge.be 

 

GAS 1 & GAS 2 

Annelore KINDS 

Annelore.Kinds@blankenberge.be 

 

GAS 4 

Sophie VAN WALLEGHEM 

Sophie.VanWalleghem@blankenberge.be 

 

TITEL VII STRAFBEPALINGEN 

Artikel VII.1.  

§1 In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-

reglementaire toestand ongedaan te maken. De politieambtenaren aangeduid in artikel 20 van de wet 

van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zijn bevoegd voor de 

vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement. 

 

§2 Ingevolge de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kunnen 

inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp 

uitmaken van een vaststelling door de gemeenteambtenaren die voldoen aan de door de Koning 

vastgestelde minimumvoorwaarden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad inzake de 

mailto:gas@blankenberge.be
mailto:gas4@blankenberge.be
mailto:Annelore.Kinds@blankenberge.be
mailto:Sophie.VanWalleghem@blankenberge.be
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selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid en die daartoe door de gemeenteraad worden 

aangewezen. 

 

Artikel VII.2.  

§1 Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of 

sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening gestraft 

worden met: 

1°. een administratieve geldboete van maximum 350 euro; 

2°. een administratieve schorsing van een verleende toestemming of vergunning; 

3°. een administratieve intrekking van een verleende toestemming of vergunning; 

4°. een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling. 

 

§2 De strafbepalingen van deze politieverordening zijn niet van toepassing op personen die 

minderjarig zijn op het ogenblik van de feiten. 

 

§3 De sanctionerende ambtenaar legt de administratieve geldboete op. 

 

§4 De sanctionerende ambtenaar kan alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete 

opleggen: 

1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door 

de overtreder ten gunste van de collectiviteit; 

2 ° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk 

maakt om door tussenkomst van een bemiddelaar, de geleden schade te herstellen of schadeloos te 

stellen of om het conflict te doen bedaren. 

 

§5 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve schorsing of intrekking 

van een door de stad of haar organen afgeleverde toelating of vergunning en/of over een tijdelijke of 

definitieve administratieve sluiting van een instelling. De sancties opgelegd door het college worden 

door de politie betekend of met een aangetekende brief ter kennis gebracht van de overtreder. 

 

Artikel VII.3.  

Het niet naleven van een administratieve maatregel van het college van burgemeester en schepenen 

wordt bovendien bestraft met de in artikel VII.2 voorziene administratieve sancties. 

 

Artikel VII.4.  

§1 Onverminderd de in deze politieverordening voorziene maatregelen, kan de burgemeester telkens 

wanneer de openbare gezondheid, veiligheid of  rust in gevaar zijn of er gevaar is voor openbare 

overlast, maatregelen bevelen om dit gevaar te doen ophouden. Indien deze bevelen niet worden 

uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van degene die in gebreke 

gebleven is, tot uitvoering laten overgaan. 

 

§2 Het niet naleven van het bevel van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in artikel 

VII.2 voorziene administratieve sancties. 

 

§3 Inbreuken op het plaatsverbod dat de burgemeester kan opleggen conform artikel 134sexies 

Nieuwe Gemeentewet, zoals voorzien door artikel 47 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties, kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete. 

 

Artikel VII.5.  

Wanneer dit politiereglement overtreden wordt, kan de bevoegde overheid van ambtswege de 

noodzakelijke maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de overtreder die heeft verzuimd op 

te treden. 

 

Artikel VII.6.  

§1 Alle vergunningen, toelatingen en machtigingen vermeld in deze politieverordening moeten 

worden voorgelegd op het eerste verzoek van de bevoegde personen.  
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§2 De voorwaarden opgelegd in de vergunning, toelating en machtiging dienen strikt te worden 

opgevolgd. De niet-naleving ervan is strafbaar overeenkomstig artikel VII.2 van deze 

politieverordening. 

 

TITEL VIII BEMIDDELINGSPROCEDURE 

Artikel VIII.1. 

§1. In het kader van de door artikel 4 §2, 2° en artikel 12,§1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende 

de gemeentelijke administratieve sancties toegekende bevoegdheden kan de gemeenteraad voorzien in 

een bemiddelingsprocedure. 

§2. De lokale bemiddeling is een alternatieve maatregel voor een administratieve sanctie en is van 

toepassing op overtredingen van deze verordening. 

§3. De procedure van bemiddeling en de daarmee gepaard gaande nadere regels worden bepaald in het 

Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de 

bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

§4. De bemiddelingsprocedure voor meerderjarigen is facultatief. De sanctionerend ambtenaar 

oordeelt of het opstarten van de bemiddelingsprocedure opportuun en nuttig is. 

 

Artikel VIII.2. 

De bemiddelingsambtenaar, die ter beschikking staat van alle gemeenten van het arrondissement 

Brugge, zoals vastgesteld vóór de inwerkingtreding van de wet van 01 december 2013 over de 

hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, voert de bemiddelingsprocedure uit in het kader 

van de gemeentelijke administratieve sancties. 

 

Artikel VIII.3. 

De bemiddeling heeft tot doel de dader van de inbreuk de mogelijkheid te bieden de veroorzaakte 

schade te vergoeden of te herstellen of het conflict te doen bedaren. Mits ondersteuning en begeleiding 

van de bemiddelaar biedt de bemiddeling een mogelijkheid aan alle betrokken partijen om creatief te 

zoeken naar een oplossing tot ieders tevredenheid, zowel op materieel, financieel, moreel als 

emotioneel vlak. 

 

Artikel VIII.4. 

Voor elke bemiddeling gelden volgende beginselen: 

- vrijwilligheid van deelname aan de bemiddeling; 

- vertrouwelijkheid; 

- transparantie; 

- onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar. 

 

Artikel VIII.5. 

De bemiddelaar probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een 

diepgaande dialoog en ontmoeting tot stand te brengen, met inbegrip van één of meer momenten van 

directe ontmoeting. 

 

Artikel VIII.6. 

§1. De sanctionerend ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor de 

bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Vervolgens wordt 

de bemiddelaar door de sanctionerend ambtenaar op de hoogte gebracht van de relevante feiten van de 

zaak. 


