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GOEDKEURING ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIEVE SANCTIES.

Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel I 19 en l l9bis van de Nieuwe
Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet;

Gelet op artikel 133 en 134 sexies van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van24juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de Wet van l9 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het
ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de
door dit feit veroorzaakte schade;

Gelet op het Decreet van27 december 2007 toÍ aanvulling van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI "Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen";

Gelet op het Koninklijk Besluit van2l december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en
tot iruring van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van24
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het Koninklijk Besluit van2Sjanuari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties;

Gelet op de Ministeriele Omzendbrief van 22 juli2014 waarblj uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de Omzendbrief nummer 112006 van 2 juli 2014 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven
van Beroep, herziene versie van 30 januari 2014;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van27 oktober 2005 tot aanwijzing van de provinciale ambtenaren
belast met het opleggen van administratieve geldboetes zoals voorzien in artikel 6, $3 van de wet van
24 juni 2013 betreffende de gemeenteli-jke administratieve sancties;

Gelet op het schriftelijk advies van de jeugdraad van l3 februari 201 8 met betrekking tot het ontwerp van
algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties'

Overwegende dat het politiecollege besloten heeft tot de opmaak van een algemene politieverordening met
gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende dat de gemeente, ten behoeve van de inwoners, moet waken over de openbare orde met name de
openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de

zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen volgens artikel 135 van de Nieuwe
Gemeentewet;



Overwegende dat volgende verordeningen/reglementen dienen opgeheven te worden:
r Reglement ter voorkoming van de geluidshinder goedgekeurd door de Federatieraad in zitting van 2l

november 1973, gewljzigd door de gemeenteraad op I 7 oktober 1979 en 29 april 2009 .

r Politieverordening bij beslissing van de gemeenteraad van23 juni 1980 inzake het vaststellen van een

sluitingsuur op de openbare dansgelegenheden.
o Politiereglement op het uitvliegen van duiven bij beslissing van de gemeenteraad op 26 april 1979.
r Politiereglement aanplakkingen bij beslissing van de gemeenteraad op l8 juni 1987.

r Politiereglement op de loslopende honden brj beslissing van de gemeenteraad op 26 april 1979 en

gewijzigd op 26 juni 1986.
e Politiereglement ter beperking van de overlast die het gebruik van vogelschrikkanonnen om schade aan

gewassen te voorkomen kan meebrengen, bij beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2003.

BESLUIT:
Er wordt overgegaan tot stemming:

met 16 ja-stemmen van Danny Vangoidtsenhoven, Marc Verheydeno Nicole Vanweddingen, Walter Craps,
Philippe Vervoort, Herman Depré, Nelly Vanderlinden, Katia della Faille de Leverghem, Noël De Clerck,
Yves Verheyden, Kamil Muyldermans, Joseph Detienne, Sonia Van Laere, Wim Steeno, Nele De
Martelaere, Dominik Verhaegen

met 3 neen-stemmen van Ugo Magnus, Violeta Vitélis, Peter Singulé motivatie: In november 2013 werd
het Groen voorstel goedgekeurd waarbij de gemeenteraad eenparig beslist dat er voorafgaand het
invoeren van de gemeentelijke administratieve sancties advies gevraagd wordt aan al de gemeentetijke

adviesraden om de gehele bevolking te betrekken in de besluitvorming. Het college heeft de beslissing van
de gemeenteraad dd 28lll/2013 verz\ryegen en niet vermeld in het agendapunt dat ter stemming werd
voorgelegd. Het is kort door de bocht van het college om de beslissing onder deze vorm en verdoken onder
de mat te vegen en te doen alsof de beslissing nooit genomen werd. Dringendheid kan niet ingeroepen
worden gezien het bestuur er vijf jaren over deed om het reglement ter stemming te brengen. De Groen
fractie verzet zich uitdrukkelijk tegen het feit dat het college eerdere (eenparige) beslissingen van de

gemeenteraad weigert uit te voeren en wij vragen de raadsleden dit voorstel op dit moment niet goed te

keuren.

met I onthouding van Gerda Vandenplas

ARTIKEL 1:
De gemeenteraad keurt de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties goed, mits
volgende verbetering: artikel 8.2 laatste zin: 330 euro voor de overtredingen van de vierde categorie, zoals

bepaald ín arL. 24,1id 1, 3o en dus ook in brjlage 2: vierde categorie ipv derde categorie.

Deze politieverordening met bijlagen maakt integraal deel uit van deze beslissing.

ARTIKEL 2:
Deze verordeting zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet en de

Wet van 24 juni 20 I 3, meer specifiek artikel I 5 met betrekking tot minderjarigen. Een afschrift van deze

verordening zal conform artikel I l9 van de Nieuwe Gemeentewet verzonden worden naar de deputatie van de

provincieraad, naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en naar de griffie van de politierechtbank.

ARTIKEL 3:
Deze verordening treedt in werking op I mei 2018

ARTIKEL 4:
Volgende verordeningen/reglementen worden opgeheven met ingang van 0 1 mei 20 I 8:

o Reglement ter voorkoming van de geluidshinder goedgekeurd door de Federatieraad in zitting van2l
november 1973, gewíjzigd door de gemeenteraad op l7 oktober 1979 en29 aprll2009.

r Politieverordening bij beslissing van de gemeenteraad van23 juni 1980 inzake het vaststellen van een

sluitingsuur op de openbare dansgelegenheden.
o Politiereglement op het uitvli€gen van duiven bij beslissing van de gemeenteraad op 26 aprll 1979.
r Politiereglement aanplakkingen bij beslissing van de gemeenteraad op 18 juni 1987.

r Politiereglement op de loslopende honden bij beslissing van de gemeenteraad op 26 april 1979 en

gewijzigd op 26 juni 1986.
r Politiereglement ter beperking van de overlast die het gebruik van vogelschrikkanonnen om schade aan

gewassen te voorkomen kan meebrengen, bij beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2003.

ARTIKEL 5:



De in de volgende reglementen opgesomde inbreuken waarop een politiestraf werd bepaald, kunnen, voor zover
door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen sancties zijnvoorzien, gestraft
worden met een administratieve geldboete van maximaal 175 of 350 euro, naargelang de overtreder minderjarig
is of niet:

- besluit van de gemeenteraad van23 december 2010 houdende coórdinatie en regularisatie van
gemeentelijke reglementen m.b.t. afual.

- politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afualstoffen, goedgekeurd door de
gemeenteraad van l0 september 20 I 5.

- politiereglement bestrijding eikenprocessierupsen bij beslissing van de gemeenteraad van24 april 2008.
- gemeentelijk reglement gemeentelijke speelterreintjes bij beslissing van de gemeenteraad van l8 juni

2015.

Namens de Gemeenteraad,

De Secretaris,
CAROLINE PETERS

De Secretaris,

PETERS

Voor gelijkvormig afschrift,

De Burgemeester-Voorzitter,
DANNY VANGOIDTSENHOVEN

De
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Art.7,7 Toepossingsgebied

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Huldenberg die tot de politiezone

Voer & Dijle behoort en op iedereen die zich op dit grondgebied bevindt. Deze verordening geldt met
behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. ledereen moet de bevelen van de burgemeester,
gegeven krachtens de artikelen 133 tot en met l-35 van de nieuwe Gemeentewet, naleven.

Art. 7.2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

I" openbore ploats: de openbare weg, de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle

terreinen, buiten de openbare weg, die open staan voor het verkeer van personen en/of voertuigen;

2" openbare weg: de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor alle verkeer van personen

en voertuigen, met inbegrip van de bermen, fietspaden, voetpaden en de ruimten aangelegd als

aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen;

3" een voor het publiek toegonkelijke plaots: elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de

personen die er werkzaam zijn toegang hebben ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te
hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd;

4" groene ruimten: openbare plantsoenen, parken, tuinen en alle stukken van de openbare plaats buiten de

rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of
ontspanning;

5" huishoudelijk afvol: alle afualstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere

huishouding of afkomstig zijn van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die naar

aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is;

6" berm: de ruimte onderscheiden van het voetpad en het fietspad en die tussen de rijbaan ligt en een

sloot, een talud, of grenzen van eigendommen;

7" monifestotie: samenscholing met als doel een overtuiging of een eis kenbaar te maken, m.i.v. optochten
en betogingen.

8" evenement: elke georganiseerde activiteit of gebeurtenis die doorgaat in een gebouw, een tent of
openlucht op publiek of privaat terrein met een sociaal, cultureel, politiek, recreatief en/of sportief
karakter, ongeacht het aantal deelnemers, maar met uitzondering van artikel I.2.7" (manifestatie).

Voorbeelden zijn kermissen, fuiven, muziekfestivals, dorp-, school- of wijkfeesten, sportmanifestaties,
optochten, vieringen, ...

9u privaat domein: elk terrein of gebouw waarvan een natuurlijke of rechtspersoon eigenaar is en dat niet
bestemd is voor publiek gebruik.

Art.7.3 H e rroe pba re toe lati n g /v e rg u n n i n g

De in deze verordening beoogde toelatingen en vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven,

in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt.

De begunstígden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunning. De gemeente is niet
aansprakelijkvoor de schade die kan voortvloeien uit de - aldan niet foutieve - uitoefening van de bij de

vergunning beoogde activiteit.
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Art. 7.4 Besluiten burgemeester

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

de oorzaak bij privaat domein ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen.

De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op één of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten

zich schíkken naar de besluiten van de burgemeester.

ln gevalvan weigering of vertraging in de uitvoering van de bijvoornoemde besluiten voorgeschreven

maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester er

ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen die de kosten hoofdelijk

moeten dragen.

Art.7.5 Aansprakelijkheid

De persoon die de voorschriften van de bepalingen van deze verordening niet naleeft, is burgerlijk

aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. De gemeente is niet aansprakelijk voor de

schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving door derden van de bij deze verordening voorgeschreven

bepalingen.

Art.7.6 Bevelen politie

leder die zich op de openbare plaats of op een voor het publiek toegankelijke plaats bevindt, moet zich

onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie of de burgemeester met het oog op de

vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid, de vereenvoudiging van de taken van de

hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar en het doen naleven van de wetten, decreten,

reglementen en besluiten. Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich op privaat

domein bevinden, wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de

bewoners of in geval van brand, overstroming of hulpoproep.

Art. 7.7 Op kosten van de overtreder

Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, behoudt de gemeente zich het recht voor dit te
doen op kosten en op risico van de overtreder. Het stelsel van de administratieve sancties doet geen

afbreuk aan de toepassing van een retributie, herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door de

gemeente gemaakte kosten voor rekening van de overtreder.

HOOFDSTUK 2: OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID

Afdeling 1: Netheid van de openbare plaats

Art. 2.7.7 Netheid von de openbore ploats - algemeen

Naast de toepassing van het afvalreglement is het verboden de openbare plaats of ieder voorwerp op de

openbare plaats te bevuilen op gelijk welke manier, door eigen toedoen of door toedoen van de personen,

dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft.
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Art. 2.7.2 Bevuiling door werkzaomheden

lndien de weg door werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld
opnieuw schoonmaken. De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen
gelegen in de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt in staat van volledige reinheid
te houden. Dit artikel geldt ook voor landbouwers of de door hen aangestelden.

Aan vrachtvervoer dat schade aan of bevuiling van de openbare weg veroorzaakt, kan een bepaalde

reisweg worden opgelegd door de burgemeester. De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele
schade aan de weg en eveneens voor het reinigen ervan.

Art. 2.7.3 Verkopen van eetwdren en/of dronken voor onmiddellijk gebruik

De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het volgende te
doen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun verkooppunt niet vervuilen:
. hun voertuigen of hun kramen voorzien van een vuilnisbak uit onbrandbaar materiaal bestemd voor

papier en afual;
. het wegnemen van alle papier of om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond wordt

gegooid in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting;
r ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de voorbijgangers of

bewoners van de buurt kunnen hinderen.

Art.2.7.4 Wildplassen

Het is verboden op de openbare plaats en de voor het publiek toegankelijke plaats te urineren elders dan in

de daartoe bestemde plaatsen.

Art. 2.7.5 Huishoudelijk afvalwater

Het is verboden het huishoudelijk afvalwater evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en

onbebouwde eigendommen op de openbare weg of in de kolken te laten afuloeien.

Afdelins 2: Voetoaden. bermen en onderhoud van eigendommen

Art. 2.2.7 Onderhoud voetpoden en bermen van eigendommen

De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen en terreinen dienen te worden
onderhouden en proper gehouden door:
. de huurder of gebruiker van het gebouw of onbebouwd terrein;
. bij gebrek aan huurder of gebruiker; de vruchtgebruiker of houder van een zakelijk genotsrecht;
. de (mede)eigenaar van het gebouw of onbebouwd terrein.

Voor meergezinswoningen rust de verplichting op de personen die door de (mede)eigenaars daartoe zijn

aangesteld. Bij gebrek hieraan rust de verplichting op de bewoners van de laagste bewoonde verdieping en

eerst op diegenen die aan de straatkant wonen.
Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, vervuilende
producten of materialen.

Art. 2.2.2 Onbebouwde terreinen

De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van eigendommen
moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat erover dient gewaakt te worden dat de begroeiing

noch de openbare plaats noch de openbare veiligheid noch de openbare gezondheid bedreigt.
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Deze verplichting rust op iedere huurder of houder van een zakelijk recht op het goed.

Het is verboden afual of puin op de voormelde gronden te deponeren. De huurder of houder van een

zakelíjk recht is verplicht het afual of puin van zijn terrein te verwijderen.

De gemeente kan overgaan tot de ambtshalve opruiming van onbebouwde terreinen, braakgronden en

onbebouwde gedeelten van eigendommen, op kosten en risico van de overtreder.

Afdeling 3: Wateroppervlakten, waterweRen, ka naliseringen

Art.2.3.7 Ontstoppen riolen

Behoudens vergunning is het verboden om de riolen op de openbare plaats te ontstoppen, schoon te

maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. Het verbod is niet van toepassing op de

vrijmaking van kolken als de minste vertraging de aangrenzende eigendommen schade zou kunnen

berokkenen en voor zover er niets wordt gedemonteerd of uitgegraven.

Art. 2.3.2 Duikers en grachten

De aanpalende eigenaars moeten de duikers die zij hebben aangelegd of laten aanleggen, onderhouden,

ontstoppen en reinigen. Zij moeten tevens de grachten met openbaar nut op hun eigendom onderhouden.

Afdeline 4: Afvalstoffen

Art,2,4,7 Zwerfvuil

Het is verboden te sluikstorten. De kosten voor het opruimen van sluikstorten worden aan de overtreder

aangerekend.

Het is verboden om het even welke afualstoffen te gooien of achter te laten:
. op volgens deze verordening of het afvalreglement niet-reglementaire plaatsen
. en/of op volgens deze verordening of het afvalreglement niet-reglementaire tijdstippen

' en/of in volgens deze verordening of het afualreglement niet-reglementaire recipiënten

Het is eveneens verboden:
. Afvalzakken naast de daartoe voorziene openbare container te plaatsen
. Huishoudelijk afual in een publieke vuilnisbak te deponeren
. Huishoudelijk afual dat aangeboden wordt voor ophaling te verplaatsen, te openen of te doorzoeken

behalve door de hiertoe bevoegde personen.
. Om het even welke aangeboden afualstof mee te nemen, behoudens schriftelijke toelating van het

college van burgemeester en schepenen. Alleen de ophaaldienst of personen daartoe aangewezen door

de gemeente zijn gerechtigd om afualstoffen in te zamelen.

AfdelinF 5: Technisch onderhoud en schoonmaak van voertuigen

Art. 2.5,7 Technisch onderhoud en schoonmoak van voertuigen

Het is verboden op de openbare plaats het onderhoud, de smering, olieverversing of herstelling van

voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het depanneren vlak na het zich

voordoen van het defect voor zover het gaat om zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat

te stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te worden.
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Afdeline 6: Vuur, rook- en seurhinder

Art.2.6.7 Verbranding in open lucht

Onverminderd de bepalingen van het Veldwetboek, Bosdecreet en Strafwetboek is het verboden welke
stoffen ook te vernietigen door verbranding in open lucht, tenzij in de hierna opgesomde gevallen bepaald
in Vlarem ll:
. het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als

fytosanitaire maatregelof als onderdeelvan een wetenschappelijk experiment, in overeenstemming
met de bepalingen van het Bosdecreet;

. het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afuoer of
verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel. Deze

activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid en

wanneer dit als uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan;
. de verbranding in open lucht van plantaardige afualstoffen afkomstig van eigen

bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-

afval niet mogelijk is, of indien dit vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;
. het verbranden van droog natuurlijk stukhout bij het maken van een open vuur. Deze activiteit mag

slechts plaatsvinden mits voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester
. het verbranden van droog natuurlijk stukhout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;

' het verbranden van dierlijk afual, in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 6 van het besluit

van de Vlaamse Regering van 2l- juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten.

Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de toezichthouder;
. het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische

evenementen. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits voorafgaande schriftelijke toelating van de

burgemeester, en mits de activiteit plaatsvindt op een afstand van meer dan 100 metervan bewoning;
. het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een

ba rbecuetoestel.

Kampvuren van jeugdbewegingen of andere organisaties zijn enkel toegelaten op de daartoe door de

terreinverantwoordelijke aangeduide plaats(en) en na voorafgaande toelating door de Burgemeester. Voor
de bepaling van deze plaats(en) dient de terreinverantwoordelijke het advies in te winnen van de bevoegde

brandweer. De terreinverantwoordelijke dient deze toestemming te kunnen voorleggen op verzoek van de

politie of bevoegde gemeentelijke a m btena ren.

Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met
stof of projectielen van allerlei aard.

4rt.2.6.2 Vuurwerk

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de

openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare

weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of
andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.

ln afwijking van het voorgaande is de burgemeester ertoe gemachtigd op individuele of algemene basis

toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken mits positief advies van het directoraat-generaal
van de luchtvaart te bekomen door de aanvrager. ln geval van een individuele toelating moet de

schriftelijke aanvraag minstens 30 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden.

Art.2.6.3 Geurhinder

Het is verboden goederen op te slaan die overmatige geurhinder of luchtverontreiniging veroorzaken
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lndien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen die buren

kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen ontstaan, is men ertoe gehouden alle mogelijke

maatregelen te treffen om de hinder naar de omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.

Art. 2,6,4 Verbranding in (hout)kachels en open haorden (binnenshuis)

Het is verboden afualstoffen te verbranden in (hout)kachels en open haarden.

De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in overeenstemming met een code

van goede praktijk om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen geurhinder of hinder

van rook en roet veroorzaakt.

Afdeline 7: Overnachting en kamperen

Art.2.7.7 Kamperen

Behoudens vergunning van de burgemeester of camperplaatsen voor mobilhomes is het verboden op de

openbare plaats langer dan24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of
een daartoe ingericht voertuig.

Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privaat domein te verblijven in een mobiel

onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens gemeentelijke

vergunning en toelating van de eigenaar.

Afdeline 8: Aanplakking en reclame

Art.2.8.7 Aonplakkingenenrecldme

Het is verboden affiches, aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, zelfklevers, spandoeken, strooibriefjes of
kaartjes aan te brengen op de openbare plaats of op een voorwerp op de openbare plaats, tenzij na

schriftelijke toelating door de burgemeester, behoudens hogere wetgeving. Deze toelating door de

burgemeester bevat de openbare plaatsen waar reglementair mag geplakt worden en kan modaliteiten

bevatten. De aanbrengers moeten steeds in het bezit zijn van deze toelating tot aanplakken en moeten

deze tonen op verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar.

De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op het eerste verzoek van de politie of de

gemachtigde ambtenaarverwijderd te worden. Bijde overtredingvan dit artikelis in eerste instantie de

aanbrenger van de aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, zelfklevers, affiches of spandoeken

verantwoordelijk. lndien de aanbrenger niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor

het niet reglementair aanbrengen.

Het college van burgemeester en schepenen kan, in afwijking van $1, plaatsen en aanplakborden

aanduiden waar zonder toelating door lokale verenigingen of politieke partijen affiches e.a. mogen worden

aangebracht voor de aankondiging van activiteiten.

Art.2.8.2 Aanplakbiljetten

Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op een of andere wijze

onleesbaar te maken.

Art. 2.8.3 Recldme huur of verkoop vdn woongelegenheden

Reclame voor huur of verkoop van woongelegenheden door eigenaars, huurders of derden mag niet op het

openbaar domein geplaatst worden. Deze reclame mag wel op privédomein geplaatst worden op

voorwaarde dat hiermee geen hinder wordt veroorzaakt, en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening

wordt nageleefd.
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Afdeline 9: Groene ruimten

Art.2.9.7 Openingsurengroeneruimten

De openingsuren van de openbare parken en tuinen, begraafplaatsen en speelpleinen worden aangeplakt

op een of meerdere ingangen ervan. lndien de openingsuren ontbreken zijn deze toegankelijk op eigen

risico van de bezoekers. De burgemeester kan indien nodig de openingsuren aanpassen of de sluiting
bevelen.

Niemand mag zich toegang verschaffen tot de openbare parken en tuinen, begraafplaatsen en speelpleinen

buiten de openingsuren of bij sluiting.

HOOFDSTUK 3: DE OPENBARE LIGHEID EN VLOTTE DOORGANG

Afdeline 1: Manifestaties

Art.3.7.7 Toelating manilestdties

Manifestaties in open lucht zijn enkel toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toelating van de

burgemeester. De burgemeester kan voorwaarden opleggen aan de manifestatie of, bijgewichtige redenen
(gevaar om wanordelijkheden te verwekken, verstoring van de openbare rust, een gevaar of belemmering
van het verkeer inhouden, ...), de manifestatie verbieden.

Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan, te steken of te
verwonden evenals het dragen van helmen of schilden is gedurende manifestaties verboden.

Samenscholingen kunnen verboden worden door de overheid als deze gericht zijn op een verstoring van de

openbare orde of risico's voor de gemeenschap in haar geheel kunnen meebrengen.

Afdeline 2: Hinderlijke of sevaarliike activiteiten

Art.3.2.7 Algemeen

Het is verboden op openbare plaatsen, op voor het publiek toegankelijke plaatsen, op de openbare weg en

op privaat domein, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, over te gaan tot
een activiteit of werken die de openbare veiligheid en orde of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang

kunnen brengen.

Art.3.2,2 Vogelschrikkononnen

Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van vogels bij het

beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt mag enkel na schriftelijke toelating van de

burgemeester. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te
beoordelen.

De opening van het kanon dient steeds in de meest gunstige richting te worden geplaatst ten aanzien van

de hindergevoelige plaatsen, rekening houdend met de omwonenden.

De toestellen moeten minstens 300 meter van woningen en minstens 200 meter van de openbare weg
geplaatst worden.
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Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 19.00 en 9.00 uur

De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 knallen per uur.

Het gebruik van vogelschrikkanonnen kan niet toegestaan worden in de periode van 1 april t.e.m. 30 juni

De toelating kan geschorst of ingetrokken worden indien overmatige hinder wordt vastgesteld of de

bepalingen van dit artikel overtreden worden.

Art, 3.2.3 Hinderlijke werken

Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen

verspreiden, mogen pas aangevat worden nadat er afscherming is aangebracht. ln dit artikel worden de

werkzaamheden bedoeld die niet op de openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen

of de veiligheid of de vlotte doorgang kunnen belemmeren.

De bu rgemeester ka n de nod ige veiligheidsmaatregelen voorsch rijven.

lndien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem onverwijld

opnieuw schoonmaken.

Art.3.2.4 Speelterreinen

De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen of speeltuinen,

moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het gedrang komen.

De gemeentelijke speelterreinen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet

gebruikt worden voor andere spelen, sporten of doeleinden die schade aan het terrein kunnen toebrengen

of die de gebruikers ervan kunnen hinderen.

Kinderen onder de 7 jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of de persoon aan wiens hoede

ze werden toevertrouwd.

De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen moeten worden

gebruikt waarvoor ze dienen.

Afdeline 3: Privatieve ingebruikneming van de openbare plaats

Art. 3.3.7 Privatieve ingebruikneming vdn de openbare plaats

Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen en onverminderd de wettelijke en

reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden:
. ledere privatieve bovengrondse en ondergrondse ingebruikneming van de openbare plaats zoals

een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp, waardoor schade berokkend
kan worden aan de veiligheid of de vlotte doorgang;

. de installatie op hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van voorwerpen die

gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit over de openbare weg. De

voorwerpen die geplaatst werden op vensterbanken en vastgehouden worden door een stevig

bevestigde voorziening die niet boven de openbare weg uitsteekt, zijn vrijgesteld van deze

bepaling.

Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, zelfs gedeeltelijk, de

voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet verzekerd zijn, verbergen.

De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, dienen op het eerste

verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Bekomen vergunningen
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dienen steeds zichtbaar aangeplakt te worden in de directe nabijheid van de ingebruikneming van de

openbare plaats.

Art. 3.3.2 Terrassen en koopwaren op de openbare plaots uitstallen

Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen, stoelen,
banken, tafels, windschermen, uitstalramen, of reclameborden en dergelijke te plaatsen onder gelijk welke
vorm en koopwaren op de openbare plaats uit te stallen.

De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, dienen op het eerste verzoek van de
politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden.

Art. 3,3,3 Zaken over de openbare weg

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het verboden zaken zoals

spandoeken, kabels, draden, lichtreclames, wimpels, vlaggen of antennes en parabolen over de openbare
weg te hangen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en

schepenen. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering en spandoeken
waarvoor een algemene toelating of een toelating van de gemeente verkregen werd.

4rt.3.3.4 Werkzddmheden

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen mogen op de

openbare weg of de openbare plaats geen laad- of hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal
geplaatst worden.

Art.3.3.5 Wijziging wegenis

Geen plein, straat, voetweg of andere openbare wegenis mag aangelegd, gewijzigd of tenietgedaan worden
dan bij beslissing van de bevoegde overheid. Dit geldt ook voor schilderwerken op de openbare weg.

Art.3.3.6 Snoeien van bomen en beplonting

Bomen en beplantingen op private domeínen moeten zodanig gesnoeid worden dat:

' iedere tak die over de openbare weg hangt zich op minstens 4 meter hoogte van de grond bevindt en het
uiteinde ervan zich op minstens L meter afstand van de openbare weg bevindt;

. de zichtbaarheid van de verkeerstekens en straatnaamborden niet in het gedrang wordt gebracht;

' het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten niet wordt
belemmerd;

. de openbare nutsvoorzieningen niet in het gedrang worden gebracht of belemmerd

' de zichtbaarheid op het aankomend verkeer, ter hoogte van de inrij van de eigendom, niet in het gedrang
wordt gebracht.

De kosten voor het snoeien door de gemeentelijke dienst worden aan de overtreder aangerekend.
lndien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de politíe andere afmetingen opleggen en de
voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na de desbetreffende betekening verricht te
worden.

Art. 3.3.7 Voorwerpen buitenkant gebouw

Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen vanuit een gebouw op de openbare weg te laten
uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de voorbijgangers te
waarborgen.
Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van
buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse verdieping geplaatst zijn
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indien het gebouw aan de openbare weg grenst

Art. 3.3.8 Anderstalige vermeldingen

De verkeersborden en signalisatieborden geplaatst bij bezetting van het openbaar domein mogen alleen

Nederlandstalige vermeldingen bevatten.

Afdeline 4: Het eebruik van gevels van gebouwen

Art.3.4.7 Huisnummer

ledere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegewezen huisnummer goed

zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. ln flatgebouwen moet elk appartement op de ingangsdeur een

nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de brievenbus.

Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en straatnaamborden te verbergen,
af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen. Als werken aan het gebouw de verwijdering van het
huisnummer vereisen, dient dit nummer ten laatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden
hersteld.

Art. 3.4.2 Openboar gebruik van de gevel

Onverminderd de wettelijke bepalingen dienen de eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om

het even welke verantwoordelijken van een gebouw, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling

teweegbrengt, op de gevelof topgevelvan hun gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, en

in dit geval eventueel langs de straatkant, het aanbrengen toe te staan van:
- een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;

- alle verkeerstekens;
- alle tekens en uitrustingen die van belang zijn voor de openbare nutsvoorziening, openbare

veiligheid en dienst.

Afdeling 5: Algemene maatregelen ter voorkominÊ van schendinFen van de openbare veiligheid

Art. 3.5,7 Afsluiting van onbewoonde gebouwen en terreinen

De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot onbewoonde gebouwen te
voorkomen.

De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en onbebouwde terreinen
begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig vastgemaakt zijn zodat ze niet
kunnen wegwaaien of vallen. De stabiliteit en verankering moeten regelmatig nagekeken worden.

Art. 3.5.2 Gebruik van openbare nutsvoorzieningen

Enkelde daartoe bevoegde personen mogen openbare nutsvoorzieningen die zich bevinden op of onder de

openbare weg of in openbare gebouwen bedienen.

Afdeline 6: Brandpreventie

Art. 3.6.7 Gebruik watervoorraden
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Alle handelingen die de toegang tot de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden voor het blussen
van branden hinderen, zijn verboden.

Art. 3.6.2 Keuringsverslagen in tijdelijke inrichtingen

Tijdelijke inrichtingen zoals kermisattracties, tenten, enz. moeten de periodieke keuringsverslagen van de
elektrische installatie, de eventuele gasinstallatie, de blusmiddelen,... kunnen voorleggen aan ieder persoon
die belast is met de controle ervan. De keuringsverslagen moeten ten allen tijde voorhanden zijn in de
tijdelijke inrichting, zo niet zijn de bevoegde instanties gemachtigd deze inrichtingen te sluiten.

Afdelins 7: Biizondere be bii sneeuw of vrieskou, iis, iizel

Art. 3.7.7 Openbare weg en voetpaden

Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat het
voetpad voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken voldoende ruimte voor de doorgang van de
voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden. De

sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De

rioolmonden en goten moeten vrij blijven. lJskegels die zich vormen aan verheven delen van gebouwen die
over de openbare weg uitsteken, dienen verwijderd te worden. Deze verplichting wordt opgelegd aan de
bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst aan diegenen die aan de straatkant wonen.

Het ís verboden op de openbare weg:
. water te gieten of te laten vloeien bíj vriesweer;
. glijbanen aan te leggen;
r sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen.

Art. 3.7.2 Kanalen, waterbekkens en waterlopen

Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en
waterlopen tenzij bij langdurig vriesweer een uitzondering door de burgemeester wordt toegestaan of
aangekondigd.

HOOFDSTUK 4: DE OPENBARE RUST

Art.4.7 Geluidsoverlast

Het is verboden zonder noodzaak geluid of rumoer te veroorzaken wanneer het van aard is de rust van de

inwoners te verstoren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester.

Art.4.2 Ontruiming en sluiting

De politie kan de openbare en voor het publiek toegankelijke plaatsen laten ontruimen en sluiten als

wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan storen

Art. 4,3 Gebruik van ontploffings- en elektrische motoren

Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door
ontploffings- en/of elektrische motoren is alleen toegestaan tussen 8 en 22.00 uur behoudens

voorafgaande toelating van de burgemeester. Op zondagen is het gebruik van dergelijke toestellen níet

toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester. Dit artikel is niet van
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toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.

Art.4.4 Voertuigen

Het is verboden voertuigen of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het

voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is. En het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de

luidruchtige afstelling van motoren, ongeacht hun vermogen.

Art.4.5 Lichtpollutie

Het is verboden gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het

voortbrengen of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing, van lichtbundels van laserlicht

of gelijkaardig licht, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.

Onverminderd andere wettelijke bepalingen en de milieureglementering moet eenieder de nodige

maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-

functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. Klemtoonverlichting mag

uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. Lichtreclame mag de normale intensiteit van

de openbare verlichting niet overtreffen.

Art.4,6 Helikopters

Onverminderd de regelgeving uitgevaardigd door het Bestuur der Luchtvaart is het op het grondgebied van

de gemeente, behoudens vergunning afgeleverd door de burgemeester, verboden te landen of op te

stijgen met helikopters. De vergunning dient minstens drie weken op voorhand aangevraagd te worden. Dit

verbod geldt niet voor helikopters van de veiligheids- en hulidiensten tijdens de uitvoering van een

opdracht.

HOOFDSTUK 5: DIEREN

Art.5.7 Dieren dan leibond

De eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren moeten deze aangelijnd laten rondlopen

op een openbare plaats. Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die

een kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden.

De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider het dier elk ogenblik kan beletten om personen of
dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private domeinen te betreden. Het is

verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle kunnen houden.

Onbewaakte loslopende dieren, aangetroffen op openbare plaatsen, worden door de bevoegde personen

of in opdracht van de bevoegde personen gevangen en overgebracht naar het dierenasiel of andere

geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van de wet op het politieambt en de wet op het

dierenwelzijn.

Art.5.2 Honden

De begeleiders van honden zijn verplicht:
. te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen, de speelpleinen (indien toegelaten), de

recreatiecentra, andere voor publiek toegankelijke plaatsen, alsmede de voet- en de fietspaden, de

rijbanen, de wandelpaden en de bermen bevuilq
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. in het bezit te zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van de hondenpoep die op verzoek van de
politie of een gemachtigd ambtenaar getoond moeten kunnen worden

' op de openbare plaats, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen;

' de hond gebruik te laten maken van de aanwezige hondentoiletten volgens de aangegeven richtlijnen

Art.5.3 Huisdieren

Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door
aanhoudend geblal geschreeuw of gekrijs of een ander aanhoudend geluid.

Onverminderd de toepassing van artikel l-35 van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester een
passende maatregel nemen zoals laten overgaan tot de inbeslagname van het dier en het te laten plaatsen
in een dierenasiel of te verplichten tot het dragen van een muilkorf, zo de eigenaar of de houder van het
dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen hebben en de abnormale
hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten
laste van de eigenaar of de houder van het dier.

Art.5.4 Voederen von dieren

Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen, is het
verboden op de openbare plaats eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren of duiven
achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.

Art.5.5 Toegang met dieren

Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke plaatsen waartoe dat dier
geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern reglement dat aan de ingang uithangt, hetzij door borden
of pictogrammen die dat duidelijk maken. Een uitzondering geldt voor honden die speciaal opgeleid zijn om
blinden of andere mensen met een handicap te geleiden. Dit alles onverminderd de wettelijke en
reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de voedingssector.

De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het tijdelijk verboden is zich met een
hond, zelfs aan de lijn, te bevinden.

Art, 5.6 Dieren op speelterreinen

lndien aangekondigd is het verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen met uitzondering van
assistentiehonden, speciaal opgeleid om mensen met een beperking te begeleiden, politiehonden of
honden die voor een reddingsoperatie worden ingezet.

HOOFDSTUK 6: EVENEMENTEN

Art.6,7 Aonvraag evenementen
De organisatie van een openbaar evenement in openlucht is enkel toegelaten mits voorafgaande

schriftelijke toelating van de burgemeester.

De organisatie van een openbaar evenement in een gesloten en/of overdekte plaats is enkel toegelaten
mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester.

De organisator van een evenement dient de administratieve verplichtingen volgend uit de aanvraag tijdig af
te handelen. lndien de toelating dit vereist dient een veiligheidsdossier opgesteld te worden door de

organisatie.
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LANTE ACTIVITEIT MARKTEN EN KE

Art. 7.1 Voorwaarden organisatie en deelname openbare markten en kermissen

De voorwaarden voor de organisatie van en de deelname aan openbare markten en kermissen en de

uitoefening van ambulante activiteiten op de openbare plaats of op privéterrein worden door de

gemeenteraad vastgelegd in gemeentelijke reglementen. De overtredingen van deze gemeentelijke

reglementen kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie overeenkomstig deze

politieverordening.

Art.7.2 Reizende slijterijen

Tenzij met bijzondere voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, worden reizende slijterijen

op het grondgebied van de gemeente niet toegelaten.

HOOFDSTUK 8: BIJZONDERE BEPALINGEN UIT HET STRAFWETBOEK EN DE WEGCODE

Art. 8.1 Gemengde inbreuken

Onderstaande handelingen, omschreven in het Strafwetboek (hierna als Sw afgekort), kunnen worden
bestraft met de straffen bepaald in het Strafwetboek of met een administratieve geldboete:
. vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen (art. 526 Sw);
. kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 Sw );
. zijdie, buiten de gevallen omschreven in boek lltitel lX, hoofdstuk lllvan het strafwetboek andermans

roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen (art. 559,1Sw);
. nachtlawaai of nachtrumoer (art. 561-,1' Sw)
. beschadiging van landelijke of stedelijke afsluitingen (art. 563, 2 Sw);
. daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de

feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch

zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of
bevuilen (art. 563,3 Sw);

. op de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of
verborgen, zodat men niet herkenbaar is (art. 563 bis Sw);

. opzettelijke verwondingen of slagen toebrengen (art. 398 Sw);

. iemand beledigen (art.448 Sw);

. diefstal (art.461en 463 Sw);

. vernielen of onbruikbaar maken van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen (art.52I,3' Sw);

. aanbrengen van graffiti (art. 534bis Sw);

' beschadigen van onroerende goederen (art. 534 ter Sw);

'vernielen van afsluitingen, hagen enz. (art. 545 Sw).

Art.8.2 Inbreuken op het stilstoon en parkeren en de verkeersborden C3 en F7O3

Onderstaande overtredingen op het Koninklijk Besluit van 1,/1,2/1975 houdende het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer (wegcode) begaan door meerderjarige personen of rechtspersonen

kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete of met een onmiddellijke betaling van:
.55 euro voor de overtredingen van de eerste categorie, zoals bepaald in art. 22bis,4" al,22Ier.I,3",

22sexies 2,23.L,I",23.1-,2",23.2 lid 1, 1" tot 3', 23.2 lid 2,23.3,23.4,24,|id L,2", 4" en7" tot 10", 25.1,

L" tot 3", 5", 8", 9" tot L3", 27.1.3,27.5.'J.,27.5.2,27.5.3 27bis,70.2.I,70.3,77.4,77 .5,77.8,68.3;
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. 110 euro voor de overtredingen van de tweede categorie, zoals bepaald in art. 22.2 en 2t.4.4",24|id 1-,

I",2", 4",5' en 6", 25.L, 4",6" en 7', 25.1,, 14";
. 330 euro voor de overtredingen van de vierde categorie, zoals bepaald in art. 24lid 1,,3".

HOOFDSTUK 9: SANCTIES

Art,9,7 Vaststellers
ln geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-
reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle

overtredi ngen vervat in deze politieverordening.

lnbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie en de gemengde
parkeerinbreuken, kunnen eveneens vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art. 21 van de

wet van 24 )uni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Art.9.2 Ad mi nistratieve sa ncties

Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen niet in

andere straffen voorzien, behoudens de uitzondering bepaald in artíkel 3 van de wet van 24 juni2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, kan elke inbreuk op de bepalingen van deze
verordening of de voorwaarden van de krachtens deze verordening gegeven toelating of vergunning,
gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2OI3:

' een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig is of niet;

. de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;

. de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;

' de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Volgende alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, bepaald in $1-, 1", kunnen worden
voorgesteld:
. de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt

om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te
stellen of het conflict te bedaren. De bemiddelingsprocedure staat beschreven in bijlage 3.

De bemiddelaar werd voor de steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Leuven voor
onbepaalde duur aangesteld door het college van burgemeester en schepenen van Leuven bij besluit van

25 augustus 2OL7 in het kader van een overeenkomst tussen de federale staat, Programmatorische

Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke lntegratie, dienst Grootstedenbeleid en de stad Leuven;

' de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de

overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar en kan niet hoger zijn dan

het wettelijk voorziene maximum van 350 euro. Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben

bereikt op het tijdstip van de feiten kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van

maximum 1"75 euro.

De sanctionerende ambtenaar werd voor onbepaalde duur aangesteld door de provincieraad van Vlaams-

Brabant bij besluit van L9 juni 2007.

De administratieve geldboete wordt vastgesteld rekening houdend met de zwaarte van de inbreuk die de

sanctie verantwoordt en eventuele herhaling. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd
gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe

t7



vaststelling van de inbreuk

Art.9.3 Ov e rtre d i n g m et moto rvo e rt u i g

Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij afwezigheid van de

bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder van de kentekenplaat van het

voertuig. De houder van de kentekenplaat mag met alle middelen aantonen wie op het ogenblik van de

feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de kentekenplaat aangeduide persoon de inbreuk

niet weerlegt of ontkent, wordt de administratieve geldboete hem ten laste gelegd.

HOOFDSTUK 10: PALINGEN

Art.70.7 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en L87 van het Gemeentedecreet

en de wet van24juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot minderjarigen.

Een afschrift van deze verordening zal conform art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet worden toegezonden

aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie

van de politierechtbank.

Art.70.2 lnwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2018.

Art, 70.3 Opheffing

Reglement ter voorkoming van de geluidshinder goedgekeurd door de Federatieraad in zitting van

21 november 1973, gewijzigd door de gemeenteraad op 17 oktober 1979 en 29 april 2009.

Politieverordening bij beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 1980 inzake het vaststellen van

een sluitingsuur op de openbare dansgelegenheden.

Politiereglement op het uitvliegen van duiven bij beslissing van de gemeenteraad op 26 april 1979.

Politiereglement aanplakkingen bij beslissing van de gemeenteraad op 18 juni 1987.

Politiereglement op de loslopende honden bij beslissing van de gemeenteraad op 26 april 1979 en

gewijzigd op 26 juni 1986.

Politiereglement ter beperking van de overlast die het gebruik van vogelschrikkanonnen om schade

aan gewassen te voorkomen kan meebrengen, bij beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2003.

Art.70.4 Behouden

Deze verordening geldt in de gemeente Huldenberg onverminderd volgende reglementen :

- besluit van de gemeenteraad van 23 december 2OIO houdende coórdinatie en regularisatie van

gemeentelijke reglementen m.b.t. afual.

- politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afualstoffen, goedgekeurd door de

gemeenteraad van 10 september 2015.

- politiereglement bestrijding eikenprocessierupsen bij beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2008
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- gemeentelijk reglement gemeentelijke speelterreintjes bij beslissing van de gemeenteraad van 18 juni

201.5.
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BIJLAGEN

BIJIAGE 1: Artikels uit het strafwetboek

Art.526
Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [eurol tot vijfhonderd

[euro] wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt : Grafsteden, gedenktekens of
grafstenen; <W 2000-06-26/42, art. 2, lnwerkingtreding : 0L-0L-2002>

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

bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;

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

openbare gebouwen zijn geplaatst.

Art.537
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]; <W 2000-06-26/42, arI.2,
I nwerkingtred ing : 0L-0L -2002>

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. <W 2000-06-26/42, art. 2, lnwerkingtreding: 01-

01-2002> ln geen geval mag de gezamenlijke straf hoger zijn dan drie jaar wat de gevangenisstraf en

vijfhonderd [euro] wat de geldboete betreft.

Art.559 7"
Met geldboete van tien [euro] tot twintig [euro] worden gestraft:

1'Zijdie, buiten de gevallen omschreven in boek ll, titel lX, hoofdstuk lll, van dit wetboek, andermans

roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen;) <W 2000-06-26/42, art.2, lnwerkingtreding

01-01-2002> <W 2005-07 -20/41,, arï.22,051"; lnwerkingtreding: 08-08-2005 (wordt hersteld zoals hij was

opgesteld voor hun opheffing).

Art.567 7"
(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 : <W 2000-06-26/42, art. 2, lnwerkingtreding: 01-01-2002>

1' Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan

worden verstoord;)<W 2005-07-2O/41,, arï.22, O5L; lnwerkingtreding:08-08-2005 (wordt hersteld zoals hij

was opgesteld voor hun opheffing)>

Art.563
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:)<W 2000-06-26/42, art.2, lnwerkingtreding:
01,-OI-2O02> <W 2005-07-2O/4L, art.22,051; lnwerkingtreding : 08-08-2005 (wordt hersteld zoals hij

was opgesteld voor hun opheffing)>

1" (...) <W 2004-06-I7/37, art. 4, 048; lnwerkingtreding : 01-04-2005> (2" Zij die stedelijke of landelijke

afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen;

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;) <W 2005-07 -20141,, art.22,051; lnwerkingtreding : 08-08-2005 (wordt hersteld zoals hij was

opgesteld voor hun opheffing)>
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Art.563bis
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen

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

wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of
gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.

Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met
het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens

arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

Art.398
Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen

tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig leuro] tot honderd [euro] of met een van die straffen
alleen. <W 2000-06-26/42, art.2, lnwerkingtreding: 0L-0I-2002> lngevalde schuldige heeftgehandeld met
voorbedachte rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van een maand tot een jaar en tot geldboete

van vijftig [euro]tot tweehonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, lnwerkingtreding: 01-01-2002>

Art.448
Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van de

omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee
maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen
a I leen. <W 2000-06 -26/ 42, art. 2, I nwerkingtred ing: 01-01-2002>
(Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, iemand

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

bekleed, door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.)<W 27-O7-1934, art. 3>

Art.467
Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. (Met diefstal wordt
gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.) <W 25-06-

!964, arï.1>

Art.463
Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft met gevangenisstraf van een maand

tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art.2,
lnwerkingtreding: O1.-O1.-2OO2> (ln het geval bedoeld bij artikel 46L, tweede lid, bedraagt de

gevangenisstraf echter niet meer dan drie jaren.) <W 25-06-1964, arl.2> [1 Het minimum van de straf
bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro geldboete wanneer de diefstal werd gepleegd ten
nadele van een persoon van wie de bijzonder kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd,
zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of
de dader bekend was.

Art.527 3"
(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 07-06-1963, art. 9> Hij die buiten de gevallen in de artikelen 5LO tot 520
genoemd, door welk middel ook, gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen,

magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken of
bouwwerken die aan een andertoebehoren, geheelof ten delevernielt, wordtgestraft met (opsluitingvan

vijf jaar tot tien jaar). <W 2OO3-OI-23/42, arï.85, O4'J,; lnwerkingtreding: 13-03-2003>
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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]. <W 2000-06-26/42, art. 2, lnwerkingtreding: 01-01-

2OO2> De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of
van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.

Art.534bis
<ingevoegd bij W 2007-01,-25/39, art. 3, lnwerkingtreding: O2-O3-2OO7> 5 1. Met gevangenisstraf van één

maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die

straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende
goederen.

5 2. Het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar gevangenisstraf bij herhaling van een

in de eerste paragraaf bedoeld misdrijf binnen vijf jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een

vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Art.534ter
<ingevoegd bij W 2007-01,-25/39, art. 3, lnwerkingtreding : O2-O3-20O7> Met gevangenisstraf van een

maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die

straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.

Art.545
<ingevoegd bijW 2000-06-26/42, art.2, lnwerkingtreding :01-01-2002> Met gevangenisstraf van acht

dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] of met een van

die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt

of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen,

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

verplaatst of verwijdert.
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BIJLAGE 2: Artikels - lnbreuken op het stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103

De nieuwe parkeerinbreuken vanaf l juli 2014 strafbaar met GAS

Eerste cateqorie tweede cateqorie vierde cotegorie ondere inbreuken
GAS of onmiddellijke betaling 55
euro

GAS of onmiddellijke
betaling 110 euro

GAS of
onmiddellijke
betalins 330 euro

GAS of onmiddellijke
betaling 55 euro

parkeren bínnen woonerven 22

bis,4", a) stilstaan en parkeren
op verhoogde inrichtingen 22

ter.1,3'
parkeren in voetgangerszones 22

sexies2

stilstaan en parkeren
niet rechts in de rijrichting 23.1,
1'
opstelling van een
stilstaand of geparkeerd voertuig
23.1.,2'
plaatsing van een voertuig op de
rijbaan 23.2,|id 1, L'tot 3"
parkeren van

motorfietsen 23.2, lid 2
opstellen van fietsen en

bromfietsen 23.3.
opstellen van motorfietsen 23.4
hinderlijk stilstaan en parkeren
oversteekplaats, kru ispu nt,
verkeerslicht enverkeersbord)
24, lid 7,2", 4" en 7' tot 10'
hinderlijk parkeren
(ander voertuig, bushalte,
inritten en rijbanen) 25.'J,,7" 2" 3"
5" 8'9" 10' 11' 72" 73"

aanduidingen op parkeerschijf
27.7.3
parkeren van defecte voertuigen
en aanhangwagens op de
openbare weg27.5.1
parkeren van defecte voertuigen
en aanhangwagens binnen de
bebouwde kom27.5.2
parkeren van reclamevoertuigen
27.5.3

aanbrengen van de kaart voor
personen met beperkingen 27bis
verkeersborden betreffende het
stilstaan en het parkeren 70.2.1
inbreuken op het verkeersbord
E11 (beurtelings parkeren in een
bebouwde kom) 70.3
stilstaan en parkeren op
verkeersleiders en

verdrijvingsvl akken 77.4
stilstaan of parkeren op witte
markeringen 77.5
stilstaan of parkeren op
dambordmarkeringen 77.8

stilstaan op parkeren op
autowegen 22.2 en

21.4.4"

hinderlijk stilstaan of
parkeren (trottoirs,
fietspaden, zebrapaden,
tunnels en hellingen) 24
lid 1, 1"" 2'4" 5' en 6'
parkeren bij hindernissen
(sporen en vrije doorgang)
25.1., 4", 6",7"
parkeren op plaats voor
mensen met beperkingen
25.r 74"

stilstaan of
parkeren op
overwegen 24 lid
1, 3'

- Verkeersbord C3 (bv.

autoluwe zones)

- Verkeersbord F103

(voetgangerszones)

ZONE

Uitgeronded laden

en lÍtss8n

van t0l u&
- Uitzondering: snelwegen
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BIJLAGE 3: Bemiddelinssreslement in het kader van de gemeenteliike administrctteVefanc.lteg

Bemerkingen:
. Wonneer hieronder sproke is von minderjarigen, geldt dit voor jongeren die de volle leeftijd von 16

joar bereikt hebben, moor nog geen 18 jaor geworden zijn op het moment van de voststelling.
. De termen slachtoffer en benadeelde portijwijzen op hetzelfde.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel T Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de bemiddelingen bedoeld in artikel 4 92,2" van de Wet van 24 juní

20L3 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Er kan gesteld worden dat de inbreuk die

bestraft kan worden met een gemeentelijke administratieve sanctie, de aanleiding is tot bemiddeling. De

procedure van bemiddeling en de daarmee gepaard gaande nadere regels worden bepaald in het Koninklijk

besluit van 28 januari 20L4 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in

het kader van de Wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

Dit reglement dient als leidraad voor de bemiddelaar voor de steden en gemeenten van het gerechtelijk

arrondissement Leuven voor onbepaalde duur aangesteld door het college van burgemeester en

schepenen van Leuven bij besluit van 25 augustus 2017 in het kader van een overeenkomst tussen de

federale staat, Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke lntegratie, dienst

Grootstedenbeleid en de stad Leuven.

Artikel2 Bemiddeling

Wanneer de GAS-procedure wordt opgestart, moet verplicht een bemiddelingsaanbod gedaan worden aan

overtreders die op het ogenblik van de feiten jonger zijn dan 18 jaar. Wat betreft de meerderjarige

overtreders, is dit aanbod facultatief en wordt het aan de sanctionerende ambtenaar ter beoordeling

voorgelegd. De overtreder wordt gestimuleerd tot actieve deelname aan het bemiddelingsproces en wordt

aangesproken op zijn/haar vera ntwoordelijkheid en betrokkenheid.

Artikel 3 Advocaat voor minderjorigen vanaf 76 jaar

ln hetgevaldat de procedure ten laste van een minderjarige die op het momentvan de feiten de leeftild

van L6 jaar heeft bereikt, lopende is, kan deze bijgestaan worden door een advocaat die door de

stafhouder van de balie van de orde van advocaten of door het Bureau voor Juridische Bijstand wordt

aangeduid. Zijn/haar ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers worden eveneens op de hoogte

gebracht van de administratieve procedure en bij het geding betrokken per aangetekend schrijven.

Artikel 4 Principes van bemiddeling

Voor elke bemiddeling geldt het beginsel van vrijwilligheid van deelname. De overtreder aan wie de

bemiddelingsprocedure wordt voorgesteld, kan de procedure aanvaarden of weigeren. Dit geldt ook voor

de benadeelde partij.

De bemiddelaar voert de bemiddeling uit volgens de principes van onafhankelijkheid, neutraliteit en

vertrouwelijkheid. Daarnaast houdt hij/zijzich strikt aan het beroepsgeheim wat betreft de identiteit van

de betrokken partijen en de onderzoeksgegevens in het dossier.

HOOFDSTUK 2: UITVOERING VAN DE BEMIDDELINGSPROCEDURE

Ontvdngst van het mondoat
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De sanctionerende ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor de

bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Vervolgens maakt

hij/zij de vereiste elementen voor de opstart van de bemiddeling over aan de bevoegde bemiddelaar van

de gemeente.

De bemiddelaar ontvangt het bemiddelingsdossier van de sanctionerende ambtenaar. Vervolgens kijkt de

bemiddelaar na of alle vereiste gegevens aanwezig zijn in het dossier (naam, adres van betrokkene, soort
inbreuk op het politiereglement, datum van het feit, identificatiegegevens van het slachtoffer, pv).

Het dossier wordt geregistreerd en per individueel dossier wordt een map gemaakt waarin alle

documenten met betrekking tot deze bemiddeling worden bijgehouden. Er wordt ook een 'contactenblad'

opgemaakt waarop alle stappen/contacten van de bemiddeling worden geregistreerd.

Pl a n ni n g va n d e be midd elingsproced u re

Vrijwel onmiddellijk na ontvangst van het mandaat stuurt de bemiddelaar een uitnodigingsbrief naar de

overtreder. Wanneer de overtreder minderjarig is, wordt deze brief ook aan de ouders gericht. lndien het
slachtoffer in het dossier een natuurlijk persoon betreft, wordt ook het slachtoffer per brief uitgenodigd.

Deze brieven zijn niet aangetekend, omdat de brief van de sanctionerend ambtenaar aangetekend is

verstuurd en hierin reeds melding is gemaakt van het bemiddelingsaanbod.

Wanneer de overtreder positief reageert op het aanbod en het slachtoffer betreft een organisatie of
gemeente zal de bemiddelaar contact opnemen met de gemeentesecretaris of de desbetreffende dienst
om in een vertegenwoordiging van het slachtoffer te voorzien. De vertegenwoordiging van een

politieambtenaar of vertegenwoordiger van de gemeente zorgt voor een symbolische vertegenwoordiging
van de maatschappij. Dit contact verloopt via e-mail of telefonisch.
Wanneer beide partijen ingaan op het aanbod kan zowel een directe als een indirecte bemiddeling
plaatsvinden, al is indirecte bemiddeling eerder de uitzondering. De datum van het bemiddelingsgesprek

wordt vastgesteld in overleg met beide partijen.

Wanneer de overtreder niet aanwezig is op de afspraak, zonder voorafgaande verwittiging, wordt er geen

tweede uitnodigingsbrief verstuurd. De sanctionerend ambtenaar wordt schriftelijk ingelicht dat er geen

bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden. lndien de betrokkene de bemiddelaar op voorhand verwittigt
dat de voorgestelde datum niet past, maar hij/zij wel wenst deel te nemen aan een bemiddelingsgesprek,

wordt een andere datum vastgelegd in samenspraak met de benadeelde partij.

De mogelijkheid bestaat dat de betrokkene op voorhand laat weten niet op het bemiddelingsaanbod te
willen ingaan en de voorkeur geeft aan het betalen van de administratieve geldboete. Dit gegeven maken

we schriftelijk over aan de sanctionerend ambtenaar.

Contdct met advocaat

Wanneer de overtreder minderjarig was op het ogenblik van de inbreuk, heeft de overtreder recht op een

advocaat dewelke dan instaat voor de juridische zekerheid van de jongeren. De gegevens van de advocaat

worden door de sanctionerend ambtenaar aan de bemiddelaar per e-mail bezorgd. Wanneer de

bemiddelaar over deze gegevens beschikt alvorens de uitnodigingsbrief is verstuurd, wordt dit mee in de

brief opgenomen. De bemiddelaar licht de advocaat na ontvangst van diens gegevens in over het feit dat er

een bemiddelingsaanbod aan diens cliënt wordt gedaan en licht deze tevens in over de voorgestelde datum
van het bemiddelingsgesprek. Dit contact verloopt informeelvia e-mail of telefonisch. Het staat de

advocaat vrij om al dan niet op het bemiddelingsgesprek aanwezig te zijn. Na het bemiddelingsgesprek

wordt de advocaat ingelicht over het bereikte resultaat. Wanneer het tot een overeenkomst is gekomen,

wordt een kopie voor nazicht bezorgd aan de advocaat. De bemiddelaar licht de advocaat in over de

beslissing van de sanctionerend ambtenaar per e-mail.

Wanneer een minderjarige overtreder niet reageert op het bemiddelingsaanbod wordt de advocaat hiervan

in kennis gesteld. Een wachttijd van veertien dagen wordt in acht genomen waarna dit, zonder
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tegenbericht van de advocaat, in een verslag aan de sanctionerend ambtenaar wordt overgemaakt en het

dossier wordt afgesloten door de bemiddelaar.
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Voorafgaand(e) individueel gesprek(ken) met elk von de partijen

Individuele gesprekken zijn facultatief ols beoordeeld wordt dat dit nuttig is en indien de benadeelde partij
een natuurlijk persoon is.

De bemiddelaar organiseert de gesprekken om tot een bemiddelingsovereenkomst te komen. lndien nodig
vindt er een gesprek plaats met de overtreder en het slachtoffer afzonderlijk. lndien nodig vindt er meer

dan één individueel gesprek plaats. De bemiddelaar maakt een nieuwe afspraak na het eerste gesprek, of
telefonisch, of schriftelijk.
Tijdens het eerste gesprek wordt naast de rolverklaring van de bemiddelaar en de gemeentelijke

administratieve sanctie, de bemiddelingsprocedure uiteengezet. De bemiddelaar werkt naar een
rechtstreekse ontmoeting tussen beide partijen toe en benadrukt het vrijwillig karakter van de

bemiddeling.

lndien één van de partijen een rechtstreekse ontmoeting weigert, vindt er een onrechtstreekse, indirecte
bemiddeling plaats. Dit houdt in dat de informatie van de ene partij door de bemiddelaar wordt
doorgespeeld aan de andere partij, mits akkoord.

Het gezamenlijk gesprek met de 2 pdrtijen

Wanneer beide partijen aanwezig zijn, verduidelijkt ieder zijn standpunt ten aanzien van de feiten en diens
verwachtingen ten aanzien van de bemiddeling. Nadien wordt door de partijen onderhandeld over de

eventuele vorm van schadevergoeding/herstel/compensatie. ln het geval van bemiddeling in kader van de
gemeentelijke administratieve sancties spreken we eerder in termen van responsabilisering, opnemen van
verantwoordelijkheid, bewustmaking waarom een boete wordt opgelegd voor bepaalde gedragingen,

namelijk in functie van de leefbaarheid van de samenleving. ln het geval van een minderjarige overtreder
kunnen ook de ouders op het gesprek aanwezig zijn.

Opmaken en overhandigen van de bemiddelingsovereenkomst tussen dader en slachtoffer

De bemiddeling kan resulteren in een overeenkomst wanneer het tot een akkoord is gekomen tussen dader
en slachtoffer over een mogelijke vorm van herstel voor de gepleegde inbreuk. ln de overeenkomst kan

bijvoorbeeld afgesproken worden dat de overtreder een prestatie van algemeen nut zal verrichten, een
'sorry-brief'zalopmaken, zijn excuses zalaanbieden, verantwoordelijkheid zalopnemen, of de schade zal

herstellen. De oplossing voor het probleem tussen dader en slachtoffer wordt aangereikt door de beide
partijen en niet door de bemiddelaar. De partijen zoeken dus zelf naar oplossingen waarbij het opnemen
van verantwoordelijkheid door de overtreder centraal staat.
Aan beide partijen wordt een exemplaar van de bemiddelingsovereenkomst bezorgd. Deze overeenkomst
wordt afhankelijk van de mogelijkheden tijdens het bemiddelingsgesprek opgemaakt en ondertekend of
wordt later aan de betrokkene partijen bezorgd met de vraag deze ondertekend terug te bezorgen aan de

bemiddelaar.

De bemiddelaar dient vóór de uitvoering van de overeenkomst in het bezit te zijn van de door beide
partíjen ondertekende overeenkomst. Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk wanneer de uitvoering van de

overeenkomst snelvolgt op het bemiddelingsgesprek. ln dat gevalwordt een regeltoegevoegd aan de

overeenkomst, namelijk dat het mondelinge akkoord tussen de partijen, bepaald tijdens het
bem iddelingsgesprek, geldt a ls schrift elijk a kkoord.

Stopzetting van de bemiddelingsprocedure

Bij afsluiting van een bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties maakt de

bemiddelaar een kort evaluatieverslag op voor de sanctionerend ambtenaar. ln dit verslag informeert de

bemiddelaar de sanctionerend ambtenaar over het verloop van de bemiddeling. Er wordt verduidelijkt of
de bemiddeling werd geweigerd, heeft gefaald of tot een akkoord heeft geleid.
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Na het weigeren of falen van de bemiddeling kan de bemiddelaar in hetverslagvermelden dat een

gemeenschapsdienst gepast zou zijn en deze beschrijven.

Wanneer de bemiddeling tot een akkoord heeft geleid en de modaliteiten van de

bemiddelingsovereenkomst tot uitvoer zijn gebracht, is de bemiddeling afgerond. De bemiddelaar

verduidelijkt het type akkoord en vermeldt of dit akkoord al dan niet werd nageleefd. Eventueel voegt de

bemiddelaar attesten, betalingsbewijzen en/of andere verificatiestukken toe om de uitvoering van de

bemiddelingsovereenkomst aan te tonen.

De evaluatie wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd uiterlijk één maand voor de wettelijke

einddatum dat een GAS moet worden opgelegd. M.a.w. wanneer de inbreuk op t/6/2OI8 werd vastgesteld,

dient de evaluatie uiterlijk op 1/O5/20I9 te worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar

(wettelijke termijn van beslissing van de sanctionerend ambtenaar is twaalf maanden als er een

bemiddelingsaanbod wordt gedaan). Er wordt echter steeds getracht het dossier zo snel mogelijk af te

ronden. Op vraag van de sanctionerend ambtenaar wordt steeds geprobeerd het evaluatieverslag door te

sturen binnen de vijf maanden nadat de sanctionerend ambtenaar het dossier ontvangen heeft.

Een geslaagde bemiddeling is gelijk aan een bemiddeling die tot een uitgevoerd akkoord heeft geleid, of tot
een akkoord waarvan de niet-uitvoering niet toe te schrijven is aan de overtreder. De sanctionerend

ambtenaar wordt door het evaluatieverslag gehouden aan de vaststelling van de weigering van het aanbod,

het falen of het slagen van de bemiddeling. Wanneer uit het evaluatieverslag van de bemiddelaar blijkt dat

de bemiddeling geslaagd is, kan de sanctionerend ambtenaar geen GAS boete meer opleggen.

Kennisname beslissing sanctionerend qmbtenadr

Wanneer de bemiddelaar in kennis wordt gebracht over de beslissing van de sanctionerend ambtenaar,

brengt de bemiddelaar de benadeelde partijhiervan op de hoogte indien ditvooraf werd afgesproken. De

sanctionerend ambtenaar zal de beslissing, onder bepaalde voorwaarden, eveneens overmaken aan de

benadeelde partij.

Alsluiting vdn de bemiddelingsprocedure

De bemiddelaar registreert het dossier en sluit het af
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