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GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
Titel I - Algemene bepalingen.
Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied.
Artikel 1
Deze verordening behandelt materies die verband houden met de opdrachten van
de gemeente, zoals bepaald in de gemeentewet en het gemeentedecreet. Het heeft
als doel de inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, en
meer bepaald wat betreft het toezien op de openbare rust, veiligheid, gezondheid
en netheid en het vermijden van openbare overlast.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Kapellen en
op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of
nationaliteit.
Hoofdstuk 2 - Begrippen.
Artikel 3
§ 1. Openbare ruimte
Voor de toepassing van dit reglement, verstaat men onder 'openbare ruimte':
 de openbare weg, met inbegrip van fietspaden, trottoirs en bermen en de
ruimten aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en
voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen;
 de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen,
parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare
ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in
hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.
 voor het publiek toegankelijke plaatsen
§ 2. Openbare overlast
Iedere voornamelijk individuele, materiële gedraging die het harmonieus verloop
van de menselijke activiteit kan verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners
van de gemeente, een wijk of een straat kan beperken op een manier die de
normale druk van het sociale leven overschrijdt. Men kan de openbare overlast
beschouwen als lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid,
gezondheid en netheid.
(OOP 30bis,1.2. nr. 6)
§ 3. Openbare orde
 de openbare rust : beoogt de afwezigheid van wanordelijkheden en
onlusten in openbare plaatsen.
 de openbare veiligheid : beoogt de afwezigheid van gevaarlijke toestanden
voor personen en goederen, en omvat onder meer de voorkoming van
criminaliteit en de bijstand aan personen in gevaar. De politie op het
wegverkeer maakt hier integraal deel van uit.
 de openbare gezondheid : beoogt de afwezigheid van ziekten door de
handhaving van de hygiëne en door het vrij waren van een kwalitatief
leefmilieu.
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 de openbare netheid : beoogt de afwezigheid van ordeloosheid in het
straatbeeld, door onder meer het stimuleren van het netjes houden van de
openbare ruimte, teneinde het sociale leven aangenamer te maken.
Hoofdstuk 3 - Herroepbaar karakter van de vergunning en modaliteiten voor het
gebruik ervan.
Artikel 4
§ 1. De in dit reglement beoogde vergunningen zijn herroepbaar en worden
afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de
gemeente niet aansprakelijk stelt behoudens in de wettelijk voorziene gevallen.
Ze kunnen op ieder moment opgeheven worden wanneer het algemene belang het
vereist.
Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van
burgemeester en schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen
onderhavig reglement, overeenkomstig de bij artikel 119bis van de Nieuwe
Gemeentewet en de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voorziene procedure.
§ 2. Op straffe van een administratieve geldboete van maximum 350,00 euro
moeten de begunstigden zich strikt houden aan de opgelegde voorschriften van de
vergunning en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan
anderen, noch de openbare rust, veiligheid, gezondheid of netheid in het gedrang
kan brengen.
Behoudens in de wettelijke voorziene gevallen is de gemeente niet aansprakelijk
voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve - uitoefening van
de bij de vergunning beoogde activiteit.
§ 3. Wanneer de vergunning betrekking heeft op:
 een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats,
dan moet de vergunning zich op de plaats in kwestie bevinden;
 een activiteit in de openbare ruimte of een bezetting ervan, dan moet de
begunstigde de vergunning bij zich hebben tijdens de activiteit of de
bezetting.
Artikel 5
Wanneer de openbare rust, veiligheid, gezondheid of netheid in het gedrang
komen door situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de
burgemeester de nodige besluiten nemen teneinde de toestand te verhelpen.
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier
verantwoordelijk voor zijn, moeten er zich naar schikken.
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde
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.
Artikel 6
De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement 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 nietnaleving door derden van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.
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Titel II - Openbare rust
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Geluidsoverlast
Artikel 7
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan
noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht, lawaai of rumoer is
verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten
is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de
inwoners te verstoren.
Niet-hinderlijk geluid
Artikel 8
In beginsel wordt een geluid als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg
is van
(niet-limitatieve opsomming):
 werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare
nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde
overheid of in opdracht van die overheid;
 werken die aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de
bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-,
verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die
zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige
voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te
voorkomen;
 werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten
worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter
voorkoming van rampen;
 een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of activiteit, voor
zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
 spelende kinderen, in zoverre de spelen de openbare rust niet storen
bijvoorbeeld door het gebruik van geluidsversterking en/of motoren.
 veldwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten door
land- en tuinbouwwerktuigen op het veld of het weghalen en aanleveren
van veldproducten, met dien verstande dat bij nachtgerucht, het de normale
uitoefening van het beroep betreft, in normale en gewone voorwaarden, dat
de activiteiten noodwendig zijn en er redenen zijn waarom die bezigheid
niet evengoed overdag kan uitgevoerd worden.
Elektronisch versterkte en niet-elektronisch versterkte geluidsgolven.
Artikel 9
Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is
verboden, het geven van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale
uitvoeringen, evenals in het algemeen het gebruik van geluidsversterkers,
luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en dit in de
openbare ruimte, alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending
bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden. Niettegenstaande de
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voormelde toelating, mag het geluid niet als hinderlijk kunnen worden beschouwd
of geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.
Geen voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is nodig voor
het maken van zachte sfeermuziek in winkel(wandel)straten, waarvan de
geluidsemissies beperkt worden van 10.00 uur tot het wettelijke
winkelsluitingsuur of in geval van een braderij tot het door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde einduur. Er mogen geen
reclameboodschappen worden uitgezonden.
Artikel 10
Een toelating van de burgemeester is niet vereist voor het geven van
stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen, noch voor het gebruik
van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere
geluidsinstallaties, en dit buiten de openbare ruimte, indien het geluid niet
bestemd is om in de openbare ruimte gehoord te worden. Het gebruik ervan is
evenwel slechts toegelaten voor zover het geluid niet als hinderlijk kan worden
beschouwd of voor zover het geen aanleiding geeft tot gerechtvaardigde klachten.
Hoofdstuk 2 - Specifieke bepalingen
Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn
Artikel 11
De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op voor het publiek
toegankelijke etablissementen, café-, restauranthouders, uitbaters van danszalen
en in het algemeen degenen die wijn, bier of andere dranken verkopen, zoals
automatenshops.
Artikel 12
De organisatoren van feestelijkheden en vermakelijkheden van welke aard en
onder welke benaming ook, alsmede de uitbaters van instellingen, zijn gehouden
de nodige schikkingen te nemen opdat eventuele openbare overlast veroorzaakt
door de deelnemers of de bezoekers tot een minimum wordt beperkt (o.a.
geluidsoverlast door elektronisch versterkte geluidsgolven).
Artikel 13
De burgemeester kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten
ontruimen en sluiten als er wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare
rust of de rust van de omwonenden kan storen.
Artikel 14
De exploitanten van openbare inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 12, mogen hun
inrichting pas ten vroegste openen om 06.00 uur.
De exploitanten van openbare inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 12, zijn
verplicht hun inrichting te sluiten als volgt:
 tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op
zondag uiterlijk om 03.00 uur
 de overige dagen uiterlijk om 02.00 uur
Artikel 15
Het is verboden voor uitbaters van de voor het publiek toegankelijke inrichtingen,
op het moment dat de inrichting in gebruik is, de toegangsdeur slotvast te maken
waardoor de toegang van de hulpdiensten tot de inrichting zou verhinderd worden
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Inrichtingen die openbare overlast veroorzaken
Artikel 15bis
§1. Begripsomschrijving:
Voor de toepassing van dit deel van het politiereglement wordt verstaan onder:

 exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de
rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens
rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat.
 exploitatietoelating: een toelating die aan de exploitant het recht verleent om op
het aangeduide adres de betrokken inrichting uit te baten.
 videotheken: een handelszaak die voorbespeelde beelddragers, zoals
videobanden en/of Dvd’s uitleent, verkoopt of verhuurt.
 kansspelinrichting : de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen
worden georganiseerd.
 kansspel: elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het
even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers
of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der
spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft
en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de
aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.
Geen kansspelen in de zin van dit besluit zijn:

o spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het
recht om maximaal vijf keer gratis verder te spelen.
o kaart- of gezelschapsspelen, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door
kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of andere
beurzen onder soortgelijke omstandigheden die slechts een zeer beperkte
inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van
geringe waarde kunnen opleveren.
 weddenschap : kansspel waarbij elke speler een inzet inbrengt en waarbij winst
of verlies wordt gegenereerd die niet afhangt van een daad gesteld door die
speler maar van de verificatie van een feit dat zich realiseert zonder
tussenkomst van de spelers.
 wedkantoren : inrichtingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het afsluiten van
weddenschappen, al dan niet via internet. De kansspelinrichtingen klasse I, II en
III zoals beschreven in de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers behoren niet tot de
wedkantoren in de zin van dit besluit.
 seksshop: winkel waar erotische producten worden verkocht, zoals seksspeeltjes,
pornografisch materiaal, erotische lingerie, erotische boeken, enz.
 seksinrichting: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin,
tegen betaling, onder welke vorm ook en ongeacht het aantal betalende
aanwezigen, al dan niet in combinatie met kleinhandel en/of andere
dienstverlening van welke aard dan ook, ofwel:
o vertoningen of voorstellingen van pornografische aard plaatsvinden, zoals
seksbioscoop, peepshows, sekstheater;
o dienstverleningen van seksuele of pornografische aard plaatsvinden, zoals
parenclubs, erotische massagesalons, huizen van ontucht en prostitutie.
 Shishabars: publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om
waterpijpen te roken, ook al is dit slechts af en toe. Onder waterpijp wordt
verstaan een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir.
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 Massagesalons: publiek toegankelijke inrichting waar de exploitant massages
aanbiedt en die hiervoor uitgerust, kenbaar en /of zichtbaar gemaakt is.


CBD-shops: een handelszaak die producten of afgeleiden op basis van
cannabidiol verkoopt.

 Nachtwinkels: iedere vestigingseenheid in de zin van artikel 2, 6° van de wet van
10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is,
die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene
voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente
manier de vermelding ‘nachtwinkel’ draagt.
 Aan nachtwinkels verwante dagwinkels: iedere vestigingseenheid in de zin van
artikel 2, 6° van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in
handel, ambacht en dienstverlening waarvan de netto verkoopoppervlakte niet
groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van
algemene voedingswaren (met uitzondering van kwalitatieve verse producten)
en huishoudelijke artikelen en die zich niet als ‘nachtwinkel’ presenteert.
§2. Toepassingsgebied
Inrichtingen:
De bepalingen van dit deel zijn van toepassing op volgende inrichtingen:











wedkantoren
seksshops
seksinrichtingen
videotheken
shishabars
massagesalons
CBD- shops
Nachtwinkels
Aan nachtwinkels verwante dagwinkels

Exploitatietoelating:
Onverminderd de hogere wetgeving en gelet op het feit dat een in voormeld artikel
bedoelde inrichting openbare overlast kan veroorzaken, moet de exploitant van
deze inrichting voor het openen, het open houden of het heropenen van een
dergelijke inrichting in het bezit zijn van een exploitatietoelating afgeleverd door
de burgemeester.
De exploitatietoelating voor nachtwinkels wordt ingevolge artikel 18 van de wet
van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening aangevraagd bij en verstrekt door het college van burgemeester en
schepenen. Overal waar dit artikel verwijst naar ‘de burgemeester’ moet deze
verwijzing, wat nachtwinkels betreft, geacht worden betrekking te hebben op ‘het
college van burgemeester en schepenen’.
§3. Vrijstellingen:
Geen exploitatietoelating is vereist voor:





mobiele wedkantoren: een tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de
ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats
van een evenement, een gebeurtenis, een sportwedstrijd of een
sportcompetitie. Een mobiel wedkantoor mag geen andere weddenschap
afsluiten dan deze die betrekking heeft op dat evenement, die gebeurtenis of
wedstrijd of die competitie;
massagesalons, uitgebaat op tentoonstellingen en op jaarbeurzen voor de
gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van
de exploitant;
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huis-aan-huis massages: massages uitgevoerd in de verblijfplaats van de
gemasseerde persoon en op diens uitnodiging;
massages uitgevoerd in een mobiele, tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend
in de ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de
plaats van een evenement, sportwedstrijd of sportcompetitie;
massagesalons waar alle werkzame masseurs/masseuses aangesloten zijn bij
de BMF en/of de BEVO;
plaats waar enkel massages worden uitgevoerd door professionele
zorgverleners of instellingen, die geneeskundige verzorging verlenen, en die
hiervoor een visum hebben, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (FOD)
Volksgezondheid (vb. artsen, kinesisten, diëtisten, ….);
plaats waar massages worden verstrekt die behoren tot activiteiten met
betrekking tot de menselijke gezondheidszorg en de maatschappelijke
dienstverlening volgens de sectie Q van de NACE-BEL codering (afdelingen 86
t.e.m. 88 NACE-BEL codering) behalve de NACE-BEL-code 86909 (overige
menselijke gezondheidszorg);
plaats waar massages uitgevoerd worden door niet-conventionele
geneeskundigen (vb. chiropractor, acupuncturist, osteopaat, homeopaat )
erkend door een bij Koninklijk Besluit erkende beroepsvereniging,
Massages aangeboden op een vestigingsplaats van ondernemingen die kunnen
aantonen dat ze voldoen aan de bepalingen van het decreet van 5.02.2016
houdende toeristische logies (in werking getreden op 1.04.2017) of beschikken
over een omgevingsvergunning voor rubriek 32.8 (baden en waterrecreatie) van
de indelingslijst opgenomen in bijlage 1 van VLAREM II (klasse 3 of 2).

§4. Procedure
Aanvraag:
1. Voor het verkrijgen van een toelating dient de exploitant een schriftelijke
aanvraag in bij de burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien
aanvraagformulier.
2. Bij de aanvraag moet gevoegd worden:


een uittreksel uit het strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het
Wetboek van Strafvordering (vroeger: model 2) van de organen en/of
vertegenwoordigers van de exploitant en van de natuurlijke personen die in
feite belast zijn met de exploitatie.

3. Bij de aanvraag voor inrichtingen die reeds in exploitatie zijn moet bovendien
gevoegd worden:




een overzicht van alle personen die werken in de inrichting, ongeacht het
arbeidsstatuut, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit, een
kopie van de identiteitskaart en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige);
het bewijs van sociale verzekering van de personen die werken in de inrichting
in het gekozen statuut;
het bewijs van de dekking van de burgerlijke en professionele
aansprakelijkheid van alle personen die, ongeacht hun arbeidsstatuut, werken
in de inrichting, waarvoor een verzekeringsmaatschappij instaat die gerechtigd
is om verzekeringspraktijken te voeren in België.

4. De burgemeester kan bepalen dat bijkomende documenten overhandigd moeten
worden.
5. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
oordeelt de burgemeester of zijn afgevaardigde over de (on)volledigheid of
(on)ontvankelijkheid van de aanvraag en brengt de aanvrager schriftelijk op de
hoogte van het resultaat hiervan.
6. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens, zoals
hierboven vermeld, ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30
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kalenderdagen na mededeling van dit feit, om de ontbrekende documenten in te
dienen.
7. De aanvraag is onontvankelijk, wanneer op de plaats van aanvraag de functie
stedenbouwkundig onverenigbaar is met de bestemmingszone.
8. Een nieuwe aanvraag van dezelfde exploitant, voor dezelfde plaats én voor
dezelfde bestemming, volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag,
kan ten vroegste zes maanden na de datum vermeld in de weigerings- of
onontvankelijkheidsbeslissing worden ingediend, op straffe van
onontvankelijkheid.
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een verklaring ondertekend door
de exploitant, dat alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn.
Onderzoek:
1. De toelating kan enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk
administratief onderzoek.
Dit voorafgaandelijk administratief onderzoek omvat:








een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de
brandveiligheid zoals verricht door de brandweerzone van de plaats van de
vestiging.
een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle
verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook, die betrekking
hebben op de exploitant.
een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar
de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige
andere toelating die wettelijk voorgeschreven is.
een moraliteitsonderzoek.
Een omgevingsonderzoek: dit is een onderzoek door de gemeentelijke
dienst Vergunningen waarbij wordt nagegaan of de exploitant beschikt over
de nodige omgevingsvergunningen en –meldingen en of het pand in
overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
Een onderzoek naar de hygiëne: dit is een onderzoek waarbij nagegaan
wordt of de exploitant zich conformeert aan de eventueel van toepassing
zijnde voorschriften van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen). Naargelang de activiteiten die hij oefent, moet de
exploitant een afschrift bezorgen van de toelating, de erkenning of de
registratie van zijn activiteiten door het agentschap.

Het resultaat van deze onderzoeken wordt overgemaakt aan de burgemeester.
2. Het moraliteitsonderzoek bestaat uit:






een onderzoek inzake de zedelijkheid;
een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van mensenhandel, zoals
bedoeld in art. 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet;
een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten;
een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of
er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of
er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere
private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale
activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben
op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van
giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen,
antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van
verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare
veiligheid en rust in het gedrang komt;
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een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn van feiten zoals
ze omschreven zijn in:
 het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X van
dit wetboek;
 de Vreemdelingenwet;
 de fiscale wetgeving;

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de
private doch voor het publiek toegankelijke plaats(en), op de exploitant, op de
organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en op de natuurlijke
personen die in feite belast zijn met de exploitatie, alsook op de aangestelde(n)
van de exploitant en op de personen die werken voor de exploitant. Deze
personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden
voor te leggen, een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats
of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een
beëdigd vertaler.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen
deelnemen aan de exploitatie van de inrichting, dient de exploitant een kopie van
het identiteitsbewijs over te maken aan de politie, dit met het oog op een
moraliteitsonderzoek.
Het moraliteitsonderzoek wordt gevraagd aan en verricht door de politie of de
daartoe bevoegde diensten.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie of
andere bevoegde diensten en beslist discretionair of het resultaat van het
moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de toelating al dan niet te
weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare orde
voor ogen zal houden.
3. De vereiste van de positieve beoordeling van dit artikel geldt gedurende de
ganse duur van de exploitatie.
4. Bij negatieve controles wordt een hoorzitting georganiseerd die aanleiding kan
geven tot een regularisatietermijn.
5. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de melding van een ontvankelijke
en volledige aanvraag, wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door
de complexiteit van het dossier, mag deze termijn éénmaal worden verlengd met
maximaal dezelfde duur.
6. Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en
veiligheid, bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties,
fraudebestrijding, bescherming van het milieu en stedelijk milieu, wordt bij het
uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of verlengde termijn, de
toelating geacht te zijn geweigerd.
§5. Weigeringsgronden
De burgemeester weigert de toelating:



als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar
loopt;



indien minstens één van de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van
de toelating negatief werd geadviseerd.



als niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en
voorwaarden van toepassing op de inrichting;



als controle door de ambtenaar van de stad of gemeente en/of de politie wordt
verhinderd;



als de aanvraag onjuiste gegevens bevat;
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Specifieke aanvullende weigeringsgronden voor nachtwinkels waarbij geldt dat
deze beoordeeld worden op de datum van de inschrijving van de aanvraag bij het
gemeentebestuur:






de vestigingseenheid bevindt zich binnen en perimeter van 500 meter van een
bestaande nachtwinkel of van een bestaande aan nachtwinkels verwante
dagwinkel. Deze minimumafstand vertegenwoordigt de afstand in vogelvlucht
van drempel tot drempel;
de vestigingseenheid bevindt zich binnen een perimeter van 250 meter rond
een jeugdhuis, jeugdcentrum, ontmoetingsplaats voor jongeren, speelplein,
openbaar plein of school;
er zijn niet minstens twee reglementair aangelegde parkeerplaatsen
voorhanden binnen een straal van 50 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur;
de aanvraag situeert zich in of naast gebouwen met een voortuin;

§6. Geldigheid toelating:
1. De toelating is geldig te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester.
2. De exploitatietoelating moet zichtbaar aangebracht worden aan de inrichting,
zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte. De toelating moet bovendien
steeds ter inzage liggen van de politie of een bevoegde controlerende ambtenaar.
3. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering
uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens
opgegeven in de aanvraag met inbegrip van elke bestemmingswijziging
onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
4. Bij elke wijziging van het bestuursorgaan van de rechtspersoon, moet een nieuw
uittreksel uit het strafregister ingediend worden.
5. Bij andere wijzigingen is een nieuwe exploitatietoelating vereist, waarvoor een
volledig nieuwe aanvraag moet worden ingediend.
6. De toelating wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde
inrichting. De toelating kan dus niet worden overgedragen aan een ander exploitant
noch kan zij worden overgedragen naar een andere locatie.
7. De toelating is geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig deel is
voldaan, alsook aan alle eventuele specifieke voorwaarden opgelegd in de toelating.
8. De burgemeester kan beslissen om de toelating te beperken in de tijd en/of
bijkomende voorwaarden te koppelen aan de toelating.
9. Een exploitatietoelating is gebonden aan een specifieke locatie en geldt enkel
voor de desbetreffende vestiging. Indien de exploitant meerdere vestigingen wil
exploiteren, wordt voor elke nieuwe vestiging een schriftelijke aanvraag ingediend.
De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de vestigingseenheid die een
verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid onmiddellijk te melden aan de
gemeente.
§7. Exploitatievoorwaarden
Inrichtingen die onderworpen zijn aan een exploitatietoelating moeten de in dit
hoofdstuk vermelde exploitatievoorwaarden te allen tijde respecteren en naleven.
Hygiëne – reinheid:
1. Alle ruimtes, en de voorwerpen in de inrichting, moeten beantwoorden aan de in
het dagelijks verkeer als normaal ervaren normen voor frisheid, netheid en hygiëne
(bijvoorbeeld: proper vloeroppervlak, proper materiaal, regelmatig verwijderen van
afval). De gezondheid van de gebruikers en de openbare gezondheid mogen nooit
gevaar lopen.
2. Er moeten voldoende hulpmiddelen en voorzieningen aanwezig zijn die de
frisheid, netheid en hygiëne garanderen.
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Onderhoud:
De inrichting moet altijd goed onderhouden zijn.
De exploitant staat in voor alle herstellingen en onderhoudswerken, van welke
aard of oorzaak ook, met inbegrip van diegenen ingegeven door overmacht,
slijtage, ouderdom, normaal gebruik en verborgen gebreken.
Voorzieningen:
De ruimtes die betrokken zijn bij de exploitatie van de inrichting, de technische
installaties voor nutsvoorzieningen en andere inrichtingselementen:





mogen geen gebreken vertonen waardoor ze gebruiksonveilig zijn of dreigen te
worden;
mogen geen vocht van welke aard ook doorlaten en/of schimmelvorming
vertonen;
mogen niet beschadigd of versleten zijn aan de afwerking zoals doorbuiging
van plafonds, vervorming of scheurvorming van muren, gaten in vloeren,
houtrot van ramen en deuren, versleten vloerbedekking, gescheurd behang,
afbladderende verf, barsten in sanitair, enz

Andere verplichte voorzieningen:
In het bijzonder moet in de inrichting minstens aanwezig zijn:






de mogelijkheid om elke ruimte te verwarmen: verwarmingsmiddelen moeten
voldoende veilig zijn om elke ruimte te verwarmen tot minstens 24 graden
Celsius;
de mogelijkheid om elke ruimte te verlichten en te verluchten;
afvalemmers in alle ruimtes;
een verbanddoos met minimaal volgende inhoud: ontsmettingsmiddel voor
open wonden – klaar voor gebruik; ontsmettingsmiddel voor materiaal (pincet,
schaar, naald) of eigen handen; ontsmettingsalcohol 70%; individueel verpakte
steriele kompressen; rolletje hypo allergische kleefpleister; individueel verpakte
steriele wondpleister; elastische verbanden; fijn inox schaartje; fijn inox
splinterpincet; neutrale zeep (vloeibaar) en zuivere handdoek en washandje;
ijszakje in de diepvries of instant ice in de verbanddoos (voor eenmalig
gebruik); één paar niet steriele latex handschoenen; 30 ml ontsmettingsmiddel
op basis van chloorhexidine;

Bepalingen voor massagesalons:
De inrichting moet minstens bestaan uit de hierna genoemde ruimtes met de
daarbij behorende uitrusting. Deze ruimtes kunnen alleen gebruikt worden voor de
gedefinieerde bestemming.
1. Een ontvangstruimte die dient:



voor het ontvangen van klanten die nadien een behandeling krijgen in een
massageruimte.

2. Een massageruimte die dient voor het uitvoeren van massages en beschikt over:







een massagetafel/stoel/mat, met een bedekking die (af)wasbaar is ;
een wasbak met koud en warm stromend water;
vloeibare handzeep en wegwerpbare handdoekjes of een voorraad schone
handdoeken;
afsluitbare flesjes wanneer massageolie gebruikt wordt;
proper linnen dat gewassen is op minimaal 60 graden Celsius, waarvan per
klant gebruik gemaakt wordt;
een toegangsdeur die van binnen met slot afsluitbaar mag zijn op voorwaarde
dat het middel om deze deur van buitenaf te ontsluiten steeds aanwezig en
bereikbaar is in het massagesalon (bijvoorbeeld: sleutel, passe-partout,
codebediening)
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voldoende afvalbakjes.



3. Sanitair:
a.

De toiletten:






b.

bestaan minimaal uit één toilet;
moeten toegankelijk zijn voor bezoekers en masseurs/masseuses;
hebben een goed werkende geurafsnijder en waterspoeling;
hebben goed functionerende verluchting en verlichting;
beschikken over toiletpapier en afvalbakjes.

De wasbakken



zijn aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder;
beschikken over warm en koud stromend water.

Openingsuren:
De toegang van de klant tot de inrichting is verboden:
vóór 5 uur en na 22 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke
feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de
verlenging tot 22 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
vóór 5 uur en na 21 uur, op de andere dagen.




Deze openingsuren moeten zichtbaar uithangen op de toegangsdeur van de
inrichting.
Verzekering:
De exploitant van een inrichting is verplicht de burgerlijke en professionele
aansprakelijkheid van alle personen die, ongeacht hun arbeidsstatuut, werken in
de inrichting, te laten verzekeren door een verzekeringsmaatschappij, die
gerechtigd is om verzekeringspraktijken te voeren in België.
Toegang en controle:
1. Tijdens de uitbating van de inrichting moet minstens één toegangsdeur van de
inrichting en alle ruimtes in de inrichting onmiddellijk, zowel van binnen als van
buiten, zonder tussenkomst van een derde geopend kunnen worden, met het oog
op controle.
2. Het is verboden om ramen van de inrichting, die zichtbaar zijn op de openbare
weg, tijdens de uitbating ondoorzichtig te maken of voorwerpen te plaatsen zodat
de inkijk ernstig bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld door het
gebruik van folie, gekleurd of ondoorzichtig glas, posters, schermen enz.).
De ruimtes die deel uitmaken van of toegankelijk zijn vanuit de inrichting mogen
niet gebruikt worden als huisvesting, logies of overnachtingplaats.
De exploitant verleent te allen tijde toegang aan reguliere hulpverlening
(bijvoorbeeld: UZA, Instituut voor Tropisch Geneeskunde (ITG), Ghapro,
Vaccinatieteam Provincie, …) die screening en vaccinatie aan het personeel
aanbiedt, ter bestrijding van beroepsgebonden gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld:
Hepatitis B).
§8. De exploitatietoelating vervalt van rechtswege:



op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van
langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken;



in geval van faillissement;



in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;



in geval van ontbinding van de rechtspersoon;



in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;
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in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de
kruispuntbank voor ondernemingen;



in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een
rechtspersoon of één van zijn organen;



bij het niet naleven van de exploitatievoorwaarden.

§9. Bijzondere exploitatievoorwaarden
Een exploitatievergunning kan bijzondere exploitatievoorwaarden opleggen telkens
wanneer dit nodig geacht wordt om een verzorgd voorkomen naar de openbare
ruimte toe te garanderen, onder meer door het opleggen van na te volgen minimale
eisen inzake beeldkwaliteit naar de straatzijde toe.
§10. Overgangsmaatregelen
1. Bij wijze van overgangsmaatregel moeten de inrichtingen die reeds in exploitatie
zijn bij de inwerkingtreding van dit deel van het reglement van de gemeentelijke
administratieve sancties hun aanvraag ter verkrijging van een toelating
indienen uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van dit deel van het
reglement van de gemeentelijke administratieve sancties.
2. De aanvraag tot toelating geldt als voorlopige toelating voor de inrichtingen die
reeds in exploitatie zijn en dit tot zolang de toelatingsaanvraag niet expliciet is
ingewilligd of geweigerd of de voorlopige toelating niet is ingetrokken.
3. Voor de reeds bestaande nachtwinkels kan bij het inwilligen van een dergelijke
aanvraag uitzonderlijk afgeweken worden van de locatie-eisen (paragraaf 5
‘specifieke aanvullende weigeringsgronden voor nachtwinkels’)
Artikel 15ter
§1. Alle wettelijke documenten, vergunningen, meldingen en verzekeringen dienen
in orde te zijn alvorens een aan nachtwinkels verwante dagwinkel in de zin van
artikel 15bis§1, te openen. Deze aan nachtwinkels verwante dagwinkels zijn
onderhevig aan de exploitatievoorwaarden voor nachtwinkels, vermeld in artikel
15bis§7 en aan de algemene kwaliteitseisen, gesteld in artikel 25bis.
§2. De handelsoppervlakte/ruimte gebruikt voor de uitbating van een aan
nachtwinkels verwante dagwinkel in de zin van artikel 15bis§1, kan in geen geval
buiten de openingsuren van deze handelszaak gebruikt worden voor het uitbaten
van een nachtwinkel in de zin van artikel 15bis§1.
Dieren.
Artikel 16
Dieren mogen geen hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, geschreeuw,
gekrijs of ander aanhoudend geluid. Zij mogen geen gevaar betekenen voor de
lichamelijke en/of materiële integriteit van derden.
De overtreding tegen deze bepaling, wordt verondersteld door de houder van het
dier te zijn begaan.
De Burgemeester kan de politieambtenaren laten overgaan tot de inbeslagname
van het betrokken dier en de plaatsing van het dier, op kosten van de eigenaar of
de houder ervan, bevelen. Indien mogelijk zullen deze maatregelen voorafgegaan
worden door een waarschuwing aan het adres van de houder of eigenaar die dan
passende maatregelen moet nemen om het gevaar of de ordeverstoring te doen
ophouden.
Indien een gevaarlijk dier niet geschikt geplaatst kan worden en alle andere
mogelijkheden zijn uitgeput, kan de burgemeester beslissen om het gevaarlijke
dier te laten euthanaseren.
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Geluidsgolven vanuit voertuigen.
Artikel 17
Het is de bestuurder van een voertuig verboden elektronisch versterkte muziek die
hoorbaar is buiten het voertuig te produceren of toe te laten dat dergelijke muziek
wordt geproduceerd. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van
voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de eigenaar van het
voertuig te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel.
Op zon- en feestdagen, alsook van 19 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens op
werkdagen, is het verboden voertuigen te parkeren die uitgerust zijn met
koelinstallaties, met uitzondering van elektrische koelinstallaties, op minder dan
150 meter van woningen, wanneer de koelinstallatie in werking is. Een
uitzondering wordt voorzien wanneer deze voertuigen vergund worden ingezet bij
evenementen en markten.
Deze bepaling geldt onverminderd de besluiten van de Vlaamse regering
betreffende de milieuvergunning.
Feestvuurwerk voor particulieren
Artikel 18
Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en
rookbussen te laten ontploffen.
Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden in
strijd met bovenvermelde bepalingen, wordt in beslag genomen.
Het gebruik van vuurwerk door professionelen valt onder strikte reglementeringen.
Afstelling van motoren.
Artikel 19
Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling
van motoren, ongeacht hun vermogen.
Laden en lossen - verhuizingen.
Artikel 20
Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen mag geen
hinderlijk lawaai voortbrengen.
Artikel 21
Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22 uur en 6 uur, behoudens een
schriftelijke machtiging van de burgemeester.
Uitvoerders van verhuizingen zijn gehouden alles in het werk te stellen opdat er zo
weinig mogelijk hinder ontstaat voor het verkeer in het algemeen en zwakke
weggebruikers in het bijzonder. Zo nodig stellen zij zich in verbinding met de
politie.
Lichtvervuiling en lichthinder
Artikel 22
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het
verboden gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de
gemeente voor het voortbrengen of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door
weerkaatsing van lichtbundels van laserlicht of licht met een gelijkaardig effect.
Naast andere wettelijke bepalingen en het Vlaams Reglement betreffende de
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milieuvergunning (VLAREM) moet elke uitbater de nodige maatregelen nemen om
lichthinder te voorkomen.
De verlichting is dermate opgevat dat niet-functionele lichtoverdracht naar de
omgeving maximaal wordt beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht
zijn op de inrichting of de onderdelen ervan. Lichtreclame mag de normale
intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
Flits- of knipperlichten, lichtkranten of laserverlichting bij ondernemingen zijn niet
toegelaten, tenzij deze wettelijk of decretaal verplicht zijn. Mededelingen van
sluitingsuren, promoties en dergelijke meer worden op een esthetisch
verantwoorde manier aangebracht, zonder gebruik te maken van diverse storende
gekleurde lichten.
Titel III - De openbare netheid en gezondheid
Hoofdstuk 1 - Netheid van de openbare ruimte
Algemeen verbod op het bevuilen van de openbare ruimte
Artikel 23
Het is verboden ieder voorwerp of plaats in de openbare ruimte te bevuilen op
gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien van verpakkingen van snoep,
snacks, sigaretten, drank en andere versnaperingen, alsook allerlei papierafval,
kauwgom, zakjes of sigarettenpeuken), door eigen toedoen of door toedoen van
de personen, dieren (zoals honden, runderen, paarden,…zonder dat deze
opsomming beperkend weze) of zaken waarop men toezicht of waarover men
zeggenschap heeft.
Met voorwerp of plaats wordt o.a. bedoeld:
1. ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van
de openbare ruimte;
2. ieder onderdeel van het straatmeubilair;
3. galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk
zijn;
4. openbare gebouwen en privé-eigendommen;
5. voertuigen van derden.
Artikel 23bis
Het uitdelen, verspreiden of verkopen van drukwerken zoals dagbladen,
strooibrieven, brochures, boeken op de openbare weg, moet worden voorafgegaan
door een schriftelijke aangifte aan de burgemeester, met aanduiding van het uit te
delen, te verspreiden, of te verkopen drukwerk, de naam van de schrijver, uitgever,
of in ieder geval, die van de uitdeler, de verkoper of drukker.
Bij overtreding zal de uitdeler, verspreider of verkoper vooreerst als verdachte
worden aangeduid. Indien deze niet is gekend, dan zal de verantwoordelijke
uitgever als verdachte worden weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever
vermeld, dan is de opdrachtgever de verdachte.
Netheid van trottoirs, bermen en onderhoud van eigendommen
Artikel 24
De trottoirs en bermen voor al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden
onderhouden en proper te worden gehouden. Deze verplichtingen berusten in
volgorde:
1. voor bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij diens tekortkoming de
eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het
gebouw;
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2. voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers
of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de
gebouwen en bij diens tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars,
vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of de personen die belast
zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;
3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder
van een reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers,
erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van
bewoning, erfdienstbaarheid of huurders;
4. voor flatgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het
dagelijks onderhoud ervan of deze aangeduid door een
binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon in
gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse
verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er
geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de
bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.
Deze verplichtingen omvatten onder andere:
 de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, bladeren, vervuilende
producten of materialen van de voetpaden en bermen van al dan niet
bewoonde gebouwen;
 het zuiver houden van de afvoergoten om een vrije afvoer te verzekeren.
 het verwittigen van het gemeentebestuur in geval van uit te voeren
herstellingen.
 trottoirs en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest
aangewezen tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang van
derden te verzekeren en de openbare veiligheid niet in het gedrang te
brengen.
Het is verboden om chemische bestrijdingsmiddelen, herbiciden, pesticiden of
andere gevaarlijke schoonmaakproducten (bleekproducten, …) te gebruiken bij de
onkruidbestrijding op of het schoonmaken van het openbaar domein (voetpad,
berm, goot).
Artikel 25
De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde
gedeelten van eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn, wat onder
andere inhoudt dat erover dient gewaakt te worden dat de begroeiing noch de
openbare eigendom schaadt, noch de openbare veiligheid bedreigt.
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de braakgronden te storten,
achter te laten of te bewaren tenzij men beschikt over de vereiste vergunningen.
Deze verplichting rust op de in vorig artikel vermelde personen.
Artikel 25bis
Iedereen is ertoe gehouden om de verloedering van het pand dat hij gebruikt of
bezit tegen te gaan en om de nodige maatregelen te nemen om de beeldkwaliteit
van het pand, in relatie met zijn onmiddellijke omgeving te behouden, of zo nodig
te verbeteren. Deze beeldkwaliteit van woningen en ondernemingen verwijst naar
een afwerking met duurzame materialen, naar verzorgde gevelstructuren die over
de volledige hoogte coherent dienen te zijn en naar een voldoende contact en
beleving tussen het openbaar domein en het pand, zodanig dat het pand een
levendige en verzorgde interactie met zijn directe omgeving kent.
Het gelijkvloers van een handelszaak die aan het openbaar domein grenst, heeft
aan de zijde van het openbaar domein ten minste één winkelruimte die zichtbaar is
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vanaf het openbaar domein. Het is verboden om deze winkelruimte af te sluiten op
een manier die deze ruimte volledig aan het zicht onttrekt.
Het is voor handelszaken niet toegelaten om de rugzijde van koelkasten, frigo’s en
diepvriezers voor een raamopening te plaatsen.
Bij kruidenierszaken in het algemeen en bij nacht- en dagwinkels zoals vermeld in
artikel 15bis§1 in het bijzonder, is het eveneens verboden om koopwaren
(conserven, flessen, …) tegen een raam te plaatsen. Ze moeten minstens
anderhalve meter van het uitstalraam worden uitgestald zodat een gangpad aan de
kant van de ramen gegarandeerd wordt.
Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen, afvloeiingen
Artikel 26
Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen en de
leidingen of afvoersloten voor de afvoer van regen- of afvalwater te versperren
(inclusief inbuizingen) of er enige substantie in te gooien die de normale werking
verhindert of die het water vervuilt.
Artikel 27
Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare ruimte 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 voor zover er niets
wordt gedemonteerd of uitgegraven.
Artikel 28
Daarentegen zijn de eigenaars of gebruikers van een onroerend goed verplicht de
op hun gronden gelegen afvoersloten te (doen) ruimen of te (doen) herdelven en in
het algemeen de voor de instandhouding ervan benodigde onderhoudswerken uit
te (doen) voeren, wanneer dat voor de normale afvoer van het water noodzakelijk
is.
Artikel 29
Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en waterwegen,
riolen en rioolkolken te bevuilen door er gelijk welke voorwerpen of stoffen op te
werpen of vloeistoffen op te gieten.
Artikel 30
Het is tenzij ter plaatse anders vermeld verboden te baden in door het
gemeentebestuur beheerde rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen
in openbare ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen
of er eender wat in onder te dompelen.
Artikel 31
Het is verboden opzettelijk het afval-, was- en huishoudelijk water evenals het
grond- en regenwater afkomstig van bebouwde en onbebouwde eigendommen
(van diverse herkomst zoals bijvoorbeeld grondbemaling) op de openbare weg te
doen afvloeien.
Artikel 31bis
Het is verboden om in wateren (plassen, kanalen, rivieren, waterlopen, …) de
activiteiten van metaaldetectie en/of metaalophaling te ontplooien, zonder in het
bezit te zijn van het legitimatiebewijs/erkenning zoals voorzien in het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, bekrachtigd door het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.
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Hondenpoep
Artikel 32
De begeleiders van honden, met uitzondering van personen met een handicap
vergezeld van een geleidehond, zijn verplicht:
 te beletten dat hun hond de openbare ruimte bevuilt met zijn uitwerpselen;
 de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen.
De begeleiders, met uitzondering van personen met een handicap vergezeld van
een geleidehond, moeten steeds in het bezit zijn van een zakje voor het
verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. Het zakje moet ertoe geschikt zijn
en gesloten kunnen worden. Het zakje dient op het eerste verzoek te worden
getoond.
De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden niet van hun verplichting
inzake het onderhouden en proper houden van de voetpaden en bermen.
Aanplakkingen
Artikel 33
Het gemeentebestuur van Kapellen geeft de gelegenheid om voor het aankondigen
van activiteiten gebruik te maken van de gemeentelijke infoborden en de
gemeentelijke aanplakborden, voor zover deze activiteiten geen louter
commercieel of politiek karakter hebben en niet strijdig zijn met de openbare
orden en goede zeden.
De gemeentelijke aanplakborden bevinden zich op volgende locaties:
1. Bauwinlaan, 1: school De Platanen
2. Antwerpsesteenweg, 130 : gemeentelijk administratief centrum
3. Kazerneweg : wachtlokaal
4. Chr. Pallemansstraat, 84 : gemeentelijk sportcentrum
5. Kapelsestraat : hoek Kapelsestraat / Starrenhoflaan
6. Fr. De Peuterstraat : aan de voetbalterreinen
7. Heidestraat : hoek Heidestraat / G. Spelierlaan
8. Chr. Pallemansstraat : aan spoorwegovergang
9. Hoevensebaan : parking ’t Bruggeske
10. Kalmthoutsesteenweg : hoek Kalmthoutsesteenweg / De Pretlaan
11. Antwerpsesteenweg : kerk Zilverenhoek
12. Kapelsestraat: t.h.v. feestzaal Eskapade
Enkel reglementaire affiches mogen op de gemeentelijke aanplakborden gehangen
worden. Elke affiche moet onder andere de naam van de organiserende vereniging
en de verantwoordelijke uitgever (v.u.) met naam en adres vermelden.
Per aankondiging mag slechts een oppervlakte van 1 meter x 1 meter in beslag
genomen worden per aanplakbord en dit maximaal 28 dagen voor de activiteit.
Artikel 34
Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen,
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op andere plaatsen dan die welke
door de gemeentelijke overheid daartoe zijn bestemd, behoudens voorafgaande en
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schriftelijke toelating van de burgemeester en eventueel de eigenaar of
gebruiksgerechtigde. Het is alleszins verboden aan bomen op de openbare weg
aanplakkingen aan te brengen.
Deze bepaling is niet van toepassing op (niet-limitatieve opsomming):
 de aangebrachte mededelingen waaruit blijkt dat een stedenbouwkundige
en/of milieuvergunning werd aangevraagd of afgeleverd;
 de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de
verkoop en het verhuren van gebouwen, de voorstellingen, de concerten,
vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor zover de oppervlakte
van de aanplakbiljetten geen 2 m² overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op
het gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die aan de
gebeurtenis voorafgaat;
 de plakbrieven in kieszaken
 de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de
gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de autonome
provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en
wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven van het Nationaal
Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers;
 de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat,
betreffende de oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst;
 de plakbrieven van de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de
Vlaamse Landmaatschappij erkende maatschappijen, de plakbrieven van het
Woningfonds, de Gezinsbond, het Vlaams Woningfonds van de Grote
Gezinnen, de plakbrieven van het Europees Centrum voor Vermiste en
Seksueel Uitgebuite Kinderen – België – Stichting naar Belgisch recht, en die
van de verenigingen die actief zijn bij de opsporing van verdwenen
kinderen of de bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen, wanneer
zij handelen in overleg met of op verzoek van het genoemde centrum.
 aanplakkingen opgelegd door een wettelijke of andere reglementaire
bepaling.
Artikel 35
Behoudens voor wat betreft de door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde
gemeenteborden, vrije aanplakborden, gemeentezuilen of aankondigingsborden
moeten de regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten door degene die de toelating
verkreeg of door degene op wiens last ze werden aangebracht, verwijderd worden
binnen de acht dagen nadat de bestaansredenen van de aanplakbiljetten zijn
verdwenen of hun termijnen zijn verstreken.
Het is verboden aanplakkingen te verwijderen, te overplakken of te bedekken
zolang de redenen van het aanplakken niet opgehouden hebben te bestaan of hun
termijn niet is verstreken.
Artikel 36
Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden of wegwijzers voor
evenementen, langs de openbare weg is vooraf een schriftelijke toestemming van
het college van burgemeester en schepenen vereist. In de toelating kunnen
beperkingen worden opgelegd.
Voor het plaatsen van publiciteitsborden en wegwijzers langs gewestwegen is
vooraf een schriftelijke toestemming van de wegbeheerder, het Agentschap Wegen
en Verkeer vereist.
Artikel 37
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De tijdelijke wegwijzers voor een manifestatie mogen slechts geplaatst worden
maximaal drie dagen voor de aanvang van deze manifestatie. De wegwijzers
moeten geplaatst worden op een plaats en wijze zodat ze geen hinder of geen
problemen voor de (verkeers)veiligheid veroorzaken. Deze wegwijzers moeten
eveneens stevig worden vastgehecht of in de grond geplaatst zodat ze niet kunnen
loskomen, ongeacht de weersomstandigheden. De wegwijzers mogen niet
bevestigd worden aan verkeersborden, verkeerslichten of permanent geplaatste
wegwijzers. Ze mogen evenmin bevestigd worden aan straatmeubilair zoals
rustbanken, openbare afvalbakjes, bloembakken, … De wegwijzers hebben een
maximale grootte van 0,5 m².
Ze moeten verwijderd worden binnen de 48 uur na de manifestatie.
Artikel 38
Bij overtreding zal de aanbrenger van de aanplakkingen vooreerst als verdachte
worden aangeduid. Is de aanbrenger niet gekend, dan zal de verantwoordelijke
uitgever als verdachte worden weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever
vermeld, dan is de organisator van de activiteit, waarvoor reclame wordt gemaakt,
de verdachte.
Onderhoud van voertuigen
Artikel 39
Het is verboden in de openbare ruimte voertuigen te onderhouden of te herstellen,
met uitzondering van:
 het depanneren van een defect voertuig teneinde de bestuurder in staat te
stellen zijn weg te vervolgen;
 het takelen of wegslepen van een defect voertuig.
Eventuele bevuiling van de openbare ruimte dient te worden weggewerkt.
Netheid rond verkoopsinrichtingen
Artikel 40
De verkopers van voedingsproducten die buiten de verkoopsinrichting worden
verbruikt, dienen het nodige te doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond
hun handel niet vervuilen.
De verkopers van frieten of andere buiten de inrichting te verbruiken eetwaren
evenals de houders van gelijkaardige kramen op foren en markten, moeten hun
voertuigen of hun kramen voorzien van een duidelijk zichtbare en goed bereikbare
afvalrecipiënt uit onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval.
De verkopers staan in voor:
 het tijdig ledigen van de recipiënten.
 het regelmatig wegnemen van alle papier of om het even welk voorwerp, al
dan niet door hun klanten op de grond gegooid, in de onmiddellijke
omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting
 het vermijden van reuk- of geurhinder voor de voorbijgangers of
buurtbewoners.
Urineren, achterlaten van uitwerpselen en spuwen
Artikel 41
Het is verboden in de openbare ruimte te urineren of menselijke feces (ontlasting)
achter te laten, behalve in de daartoe bestemde plaatsen.
Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek
toegankelijke plaats.
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Voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van werken
Artikel 42
De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare
weg kunnen verspreiden, mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van
ondoordringbare schermen.
De aannemers of personen, gelast met het vervoer van aarde, bouwmaterialen,
afbraak- of andere materialen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun
wagens zodanig afdekken dat niets van de lading op de openbare weg zou kunnen
vallen.
De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen
gelegen in de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt
volledig proper te houden.
Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt of
kan veroorzaken 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.
Hoofdstuk 2 - Openbare gezondheid
Leegstaande woningen
Artikel 43
De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een
zodanige wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak,
onmogelijk wordt.
Tevens dienen in deze gebouwen de gepaste maatregelen te worden genomen om
de toegang voor huis- en knaagdieren, in het wild levende dieren en vogels via
vensters, ramen, deuren, keldergaten en riolen te voorkomen.
Vuur en rook
Artikel 44
Het is verboden te stoken of vuur te maken in open lucht behoudens :
1. toelating van de burgemeester omwille van sociale en/of culturele motieven
tot het houden van een vreugdevuur (zoals o.a. kampvuur,
kerstboomverbranding,…). In die gevallen kan alleen onbehandeld hout
worden verbrand. Behandeld hout (geverfd, geïmpregneerd) moet steeds
worden afgevoerd naar bv. het containerpark.
2. vergunning van de dienst Plantenbescherming van het Ministerie van
Landbouw voor het verbranden van gecontamineerd of ziek hout.
3. vergunning van het Agentschap van Natuur en Bos voor het verbranden van
houtafval wanneer een kapvergunning werd bekomen.
4. het houden van barbecues in private tuinen.
5. vuurkorven met onbehandeld hout in het kader van culturele evenementen
en in het kader van privé tuinfeesten in zoverre er geen overlast voor de
omwonenden ontstaat en alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen
worden.
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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.
De stoker, degene die toezicht houdt en de eigenaar van het perceel waar vuur
gemaakt wordt, moeten gevolg geven aan het eerste verzoek van de politie om het
vuur te doven. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan kan de politie de
brandweer vorderen en op kosten en risico van de overtreder de opdracht geven
het vuur te doven. De kosten worden aangerekend volgens het toepasselijk
retributiereglement.
Zowel op openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied
van de gemeente Kapellen is het eveneens verboden om in open lucht Thaise
lampionnen of onbemande (wens)ballonnen, die werken door middel van een
permanente open vlam, op te laten.
De bepalingen van het veldwetboek blijven eveneens van toepassing.
Stoken met allesbrander, houtkachels en open haard
Artikel 45
De rookgassen van dergelijke installaties dienen te worden afgevoerd via een
schoorsteen met een goede schoorsteentrek en met een voldoende hoogte
teneinde een optimale verspreiding van de rookgassen te waarborgen.
Artikel 46
Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze
kolenagglomeraten voor de verwarming van woningen, werkplaatsen en lokalen is
verboden, ook in allesbranders.
Artikel 47
Bij het stoken in allesbranders, kachels en open haarden is enkel het gebruik van
onbehandeld hout en steenkool toegelaten.
Behandeld hout (geverfd, geïmpregneerd) moet steeds worden afgevoerd naar vb.
het containerpark.
Titel IV. De openbare veiligheid en vlotte doorgang
Hoofdstuk 1. Gemeenschappelijke bepalingen ter bevordering van de openbare
veiligheid en de vlotte doorgang
Algemene bepaling
Artikel 48
Het is in het algemeen verboden in openbare ruimten, in voor het publiek
toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot gelijk welke
activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang
kan brengen
Modaliteiten voor de uitoefening van het vergaderrecht
Vergaderingen en manifestaties in de open lucht
Artikel 49
1°: Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
burgemeester stoeten, processies, optochten, zoektochten, betogingen en in het
algemeen bijeenkomsten in open lucht te houden.
De kennisgeving moet schriftelijk en minstens 28 kalenderdagen voor de geplande
datum ingediend worden.
Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op de openbare weg
of een vergadering in de open lucht, moet zich schikken naar de bevelen van de
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politie, die tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren
of te herstellen.
2°: Er mag geen gebruik gemaakt worden van de openbare weg met het oog op het
organiseren van braderijen, van wijk-, buurt- of straatfeesten, tenzij met een
schriftelijke en voorafgaande toestemming van de bevoegde gemeentelijke
overheid, die tevens de voorwaarden ervan voorschrijft.
Openbare bijeenkomsten in besloten plaatsen
Artikel 50
Het is verboden tijdens de openbare bijeenkomsten in besloten plaatsen de orde te
verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen.
Het is meer bepaald verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten,
concerten of sport:
 zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de
artiesten, sportlui of organisatoren een uitnodiging of toelating voor te
hebben gekregen, alsook zich toegang te verschaffen tot de private delen
van het etablissement of diegene die voor de artiesten of sportlui
voorbehouden zijn;
 voorwerpen op de balkons en leuningen te plaatsen of eraan te bevestigen
die door hun val of op enige andere manier het publiek, de acteurs of de
sportbeoefenaars kunnen storen.
 de stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te
brengen door hun gedrag.
Hoofdstuk 2. Openbare veiligheid
Gebruik en verkoop van alcohol en lachgas
Artikel 51
§1. Het is verboden om alcoholhoudende drank (gedistilleerde of gegiste drank al
dan niet in gemixte vorm) te gebruiken op de openbare weg en in de groene
ruimten van het openbaar domein, uitgezonderd op de terrassen of op andere
toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel.
Het bezit van geopende flessen of andere verpakkingen die alcoholhoudende
drank bevatten, wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel.
§2. Het is verboden om binnen een minimumafstand van 250 meter rond een
onthaalcentrum voor vluchtelingen of een door het agentschap Zorg en
Gezondheid erkend psychiatrisch ziekenhuis om als verantwoordelijke exploitant
of door hem aangestelde personen van inrichtingen/uitbatingen en
aanhorigheden, die al dan niet voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de
toegang beperkt tot bepaalde categorieën van personen, alcoholische dranken
(gedistilleerde of gegiste dranken, al dan niet in gemixte vorm) te verkopen en/of
aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook, tenzij de consument na
bestelling of aanbod bediend wordt binnen de zaak of aanhorigheden en dit voor
onmiddellijke consumptie aldaar. Deze minimumafstand vertegenwoordigt de
werkelijke afstand te voet, van drempel tot drempel.
Bovenvermeld verbod geldt enkel van 1 juni tot en met 30 november.
De burgemeester kan uitzonderlijk een afwijking op bovenvermeld verbod
toestaan aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een
afgebakende zone van het openbaar domein voorafgaand werd toegestaan door
het college van burgemeester en schepenen. Deze uitzondering heeft enkel
uitwerking binnen de toegestane afbakening van het openbaar domein en voor de
toegestane periode.
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§3. Het is verboden om lachgas, lachgascapsules te gebruiken op de openbare
weg en in de groene ruimten van het openbaar domein.
Het bezit van lachgascapsules of andere verpakkingen die lachgas bevatten, wordt
gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel.

Artikel 52
Een uitzondering op de voorgaande artikelen kan door de burgemeester
toegestaan worden aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van
een afgebakende zone van de openbare ruimte voorafgaandelijk werd toegestaan.
De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de
openbare ruimte.
Dieren
Artikel 53
Onder agressieve, kwaadaardige, woeste of gevaarlijke dieren wordt verstaan:
 elk dier dat wanneer het vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een
duidelijke en onmiskenbaar dreigende wijze naar iemand zou toelopen;
 elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie;
 elk dier dat gif produceert dat schadelijk is voor de mens of voor de
inheemse fauna;
 elk dier dat een ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie.
Artikel 54
Het is verboden in de openbare ruimte of in de voor het publiek toegankelijke
plaatsen:
 zijn dier aan te zetten om aan te vallen of agressief te worden, of hem
voorbijgangers te laten of doen aanvallen of achtervolgen, ook al brengt dat
geen enkel kwaad of geen enkele schade teweeg;
 agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren of dieren die personen of
andere dieren kunnen bijten, of zieke dieren bij zich te hebben, als ze geen
muilband dragen;
 dieren bij zich te hebben waarvan het aantal of het gedrag de openbare
veiligheid in het gedrang zouden kunnen brengen;
 dieren onbeheerd achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een
gevaar of ongemak kan opleveren voor personen of voor de dieren zelf;
deze bepaling is ook van toepassing in openbare parkings;
 eender welk dier en in het bijzonder agressieve, woeste, kwaadaardige of
gevaarlijke dieren te laten rondzwerven.
Artikel 54bis
Houden van wilde dieren
1°: Op het grondgebied Kapellen heerst een verbod op het houden van wilde
dieren.
2°: Het is verboden op de openbare weg dieren bij zich te hebben waarvan het
aantal, het gedrag of de gezondheidstoestand de openbare veiligheid en openbare
gezondheid in het gedrang zouden kunnen brengen. Het is verboden op het
grondgebied van de gemeente dieren te houden, te bewaken of te begeleiden die
een gevaar betekenen voor de fysische integriteit van mensen, dieren of goederen.
De dieren die een levensgevaar of gevaar voor de fysische integriteit van personen
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of de veiligheid van goederen betekenen, kunnen in de plaatsen die toegankelijk
zijn voor het publiek, aan het vrije bezit van de eigenaar of aan de bezitter ervan
onttrokken worden door de politie voor het bewaren van de openbare rust en dit
op kosten van de eigenaar of de bewaker.
Tentoonstelling van dieren in circussen
Het is verboden op de openbare weg te komen met kwaadaardige, gevaarlijke of
agressieve dieren of deze te kijk te stellen zelfs in gesloten kooien of
voertuigen. Mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester,
kunnen dieren tentoon worden gesteld door circussen.
Artikel 55
Behoudens vergunning is het africhten van een dier in de openbare ruimte
verboden.
Deze bepaling is niet van toepassing op de africhting van dieren door de
politiediensten.
Artikel 56
De dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, en minstens
met een leiband, op iedere plaats van de openbare ruimte en in galerijen en
passages op voor het publiek toegankelijk privégebied.
Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder
controle kunnen houden.
Artikel 57
De eigenaars van dieren of de personen die, al is het maar occasioneel, op de
dieren letten, dienen erover te waken dat deze dieren:
 personen of andere dieren op geen enkele manier storen, intimideren of
lastig vallen;
 de aanplantingen of andere voorwerpen in de openbare ruimte niet
beschadigen;
 private eigendommen niet betreden;
 niet onbewaakt rondzwerven op akkers, velden, bossen en openbare
ruimten
Artikel 58
Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn op andermans grond te komen,
erover te gaan of paarden, koeien of honden erover te doen lopen.
Artikel 59
Het is verboden in de openbare ruimte voertuigen en andere goederen te doen
bewaken door agressieve dieren, ook al zijn deze vastgebonden of in het voertuig
geplaatst.
Artikel 60
Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke
etablissementen 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 met uitzondering voor honden die speciaal opgeleid zijn
om blinden of andere mensen met een handicap te geleiden. Daarnaast moeten de
wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en
de personen in de voedingssector nageleefd worden.
Artikel 60 bis
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De burgemeester bepaalt welke koetsen of andere voertuigen getrokken door
paarden of andere trekdieren, moeten voorzien zijn van een opvangzak voor
uitwerpselen. De menner is verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen
van de burgemeester.

Misbruik van noodvoorzieningen
Artikel 61
Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een oproep- of
signalisatietoestel bestemd om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is
verboden.
Verbod op het bedienen van publiek apparatuur door onbevoegden
Artikel 62
Behoudens de personen die door het gemeentebestuur werden gemandateerd,
mogen geen kranen van leidingen of kanaliseringen, schakelaars van de openbare
verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor
telecommunicatie die zich bevinden op of onder de openbare weg of in openbare
gebouwen bediend worden.
Toegangsverbod voor onbevoegden
Artikel 63
Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in voor het publiek niet
toegankelijke constructies of installaties van openbaar nut.
De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de
onbezette gebouwen te voorkomen.
De afsluitingen, schutsels en omheiningen die verankerd zijn in de grond en nietbebouwde terreinen begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen
opdat ze niet kunnen wegwaaien, vallen of omgestoten worden. De stabiliteit en
verankering moeten regelmatig nagekeken worden.
Hoofdstuk 3. Vlotte doorgang
Hinderlijke werkzaamheden en gevaarlijke activiteiten
Artikel 64
Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder schriftelijke
toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid of (bij hoogdringendheid) van
de burgemeester.
De aanvraag tot het bekomen van een toelating tot ingebruikname van het
openbaar domein dient 5 werkdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de
ingebruikname aangevraagd te worden. Indien de ingebruikname van het openbaar
domein hinder voor voetgangers (geen obstakelvrije doorgang van minimum 1,5
meter), fietsers en/of autoverkeer met zich meebrengt bedraagt de termijn echter
10 werkdagen.
De werken moeten uitgevoerd worden onder de voorwaarden die in de toelating
bepaald zijn. De signalisatie moet conform de richtlijnen van de lokale politie
aangebracht zijn.
Na afloop van de werken moeten de openbare weg, de signalisatie en de
wegmarkeringen hersteld worden in de toestand waarin zij zich bevonden voor de
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uitvoering der werken en dit binnen de opgelegde termijn, uiterlijk 48 uur na
afloop van de werken.
Artikel 65
Onder het plaatsen van verkeersbelemmeringen op de openbare weg worden niet
limitatief begrepen: containers, verhuisliften, …
Deze kunnen enkel worden geplaatst na schriftelijke toelating van de
burgemeester of zijn aangestelden. Deze toelating moet ten minste 14
kalenderdagen voor de plaatsing van de belemmering worden aangevraagd.
De in deze toelating opgenomen voorwaarden moeten nageleefd worden. Op niet
naleving van de voorwaarden bepaald in de toelating kan de burgemeester de
verwijdering bevelen van deze belemmeringen.
Artikel 66
1°: Door de bepalingen van deze paragraaf worden de werken en hindernissen
bedoeld die hun oorsprong buiten de openbare weg hebben, doch die van die aard
zijn dat zij de openbare weg vervuilen of de veiligheid of de gemakkelijke
doorgang belemmeren.
2°: Het is verboden de werken uit te voeren zonder een afsluiting van minstens
twee meter hoog opgericht te hebben die van boven voorzien is van een naar
buiten gericht en in een hoek van 45 % afhellend paneel.
De deuren, die aangebracht zijn in de afsluiting, mogen niet naar buiten
opengaan: ze worden voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag
gesloten bij het beëindigen der werken.
De burgemeester kan afwijkingen toestaan van het in alinea 1 geformuleerde
verbod en andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
Boven trottoirs, voet- en fietspaden moet er een bescherming zijn conform de
veiligheidsvoorschriften en eventuele bijkomende maatregelen, geformuleerd door
de burgemeester.
3°: De toelating om de afsluiting op de openbare weg op te richten wordt verleend
door de bevoegde gemeentelijke overheid, die tevens de voorwaarden en de
eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen voorschrijft.
De toelating wordt gevraagd ten minste veertien dagen voor het openen van de
bouwwerf, en wordt verleend voor de duur der werken. De toelating kan worden
ingetrokken in geval van langdurige en niet gerechtvaardigde onderbreking van de
werken.
4°: De materialen mogen niet buiten de omheining op de openbare weg worden
gelegd of gestapeld, behalve als er door de burgemeester in bijzondere gevallen
een afwijking is toegestaan.
5°: De bouwheer of zijn aannemer is verplicht de burgemeester of zijn
gevolmachtigde te verwittigen minstens 24 uur voor de aanvang der werken.
6°: De werken moeten onmiddellijk beginnen na het uitvoeren van de
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.
Ze worden zonder onderbreking voortgezet om binnen de kortst mogelijke termijn
beëindigd te zijn.
7°: De wanden van uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg te
beletten en om ongevallen te voorkomen. De weggegraven aarde mag geen
bederfelijke, ongezonde of onwelriekende bestanddelen bevatten.
In geval van verontreinigde aarde die een bijzonder gevaar voor de gezondheid
van de mens of voor het milieu kan opleveren, moet de bouwheer of zijn aannemer
de verontreinigde aarde afvoeren naar een erkende verwerker van afvalstoffen.
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8°: De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare
weg kunnen verspreiden, mogen slechts worden aangevat na het aanbrengen van
ondoordringbare schermen.
9°: Het is verboden om puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of
te plaatsen, alsook in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen of
afvalwaters of in de waterlopen, grachten e.d..
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin zo nodig te besproeien om
het opjagen van stof zoveel mogelijk te beperken.
In geval de openbare weg door de werken wordt bevuild, dient de aannemer deze
onmiddellijk terug schoon te maken.
10°: Als een gebouw volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken moet er door
aangepaste procédés voor de bescherming van de naburige woningen worden
gezorgd. De stutten moeten op brede zolen steunen.
Wanneer deze laatste op de weg liggen, wordt de last over een voldoende
oppervlakte verdeeld.
11° : De stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo
geplaatst worden dat alle schade aan personen en aan goederen voorkomen wordt
en dat de weggebruikers niet worden gehinderd.
12°: Zonder de toelating van de burgemeester mogen op de openbare weg geen
laad- of hijstoestellen of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.
Artikel 67
Werken kunnen zowel op als buiten de openbare weg uitgevoerd worden. In beide
gevallen moeten de kabels, leidingen, riolen en riooldeksels onmiddellijk
bereikbaar blijven.
De pictogram- en signalisatieborden die niet meer zichtbaar zijn, moeten
verplaatst worden naar een plaats die door de bevoegde gemeentelijke overheid
wordt aangewezen. Op het einde van de werken moeten ze terug op hun
oorspronkelijke plaats worden aangebracht.
De verplichtingen omschreven in artikel 66, 4°,5° en 7° rusten solidair op de
bouwheer en de aannemer.
Private ingebruikneming van de openbare ruimte
Artikel 68
1°: Het is verboden de openbare weg te bezetten met terrassen (zowel
gelijkvloerse als verhoogde), behalve als er een schriftelijke en voorafgaande
toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid werd verleend.
2°: Een terras mag niet boven een gasaf- of aansluiting worden aangebracht, tenzij
die gasaf- of aansluiting bestendig bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is.
3°: De bereikbaarheid van waterhydranten mag evenmin worden belemmerd
4°: De vloer van een terras moet gemakkelijk weggenomen kunnen worden om de
bereikbaarheid van de daaronder liggende nutsaansluitingen en -leidingen te
verzekeren.
5°: De terrasvloer moet de nodige openingen hebben ter verluchting van de ruimte
onder het terras en van kelders, stookplaatsen, gasmeterlokalen en dergelijke die
met de buitenlucht dienen verbonden te blijven.
6°: De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke of hinderlijke uitsteeksels
hebben. Het terras mag de zichtbaarheid niet belemmeren. Er moet minstens een
afstand van
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120 centimeter van het trottoir vrij blijven. De bevoegde gemeentelijke overheid
kan grotere afstanden opleggen.
Artikel 68bis
Het retributiereglement op de inzameling van groenafval/snoeihout is niet van
toepassing voor het gemeentebestuur van Kapellen. Dit artikel is enkel van
toepassing voor het gemeentebestuur van Stabroek.
Artikel 68ter
Een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen is
vereist voor het plaatsen van verkoopautomaten op het openbaar domein.
Verkoopautomaten zijn machines die na betaling een gekozen product of dienst
leveren.
Een voorafgaande toestemming wordt aangevraagd door middel van het via de
gemeentelijke website ter beschikking gestelde aanvraagformulier.
De aanvraag wordt beoordeeld in functie van openbare veiligheid, rust,
gezondheid, overlast, de ligging en de aard van de constructie (zoals de
beschikbare veilige oppervlakte, de voetpadbreedte, de verkeersafwikkeling), de
esthetiek en de bereikbaarheid van de voorzieningen van openbaar nut zoals
hydranten en straatkolken.
Inzamelen, verkopen, uitdelen en samplen in de openbare ruimte
Artikel 69
Het is verboden in de openbare ruimte publiciteit te maken of door gelijk welk
procédé reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen te houden zonder
de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.
Artikel 70
Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de
burgemeester producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder
winstoogmerk te koop aan te bieden. Dit verbod geldt niet voor door de gemeente
erkende verenigingen.
Artikel 71
Het is verboden kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften in de
openbare ruimte uit te delen zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van
de burgemeester.
Bij het uitdelen mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen,
tegengehouden of aangegrepen.
Diverse voorzorgsmaatregelen aangaande het veilig gebruik van de openbare weg
Artikel 72
De gebruikers en bij gebrek aan dezen de eigenaars van private eigendommen
gelegen langs de openbare weg moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen,
beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen:
 het verkeer niet kunnen hinderen;
 de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengen;
 het normale uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en
kruispunten niet belemmeren;
 de openbare verlichting niet hinderen;
 anderszins een gevaar kunnen vormen voor de openbare weggebruikers
 Geen enkele tak van bomen of planten groeiend op een onroerend goed
mag de openbare weg innemen zodat:
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 deze hangt op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijbaan
 deze hangt op minder dan 2,5 meter van de grond boven de gelijkgrondse
berm, verhoogde berm of voetpad en fietspad
De hagen langs de openbare weg moeten zodanig ingekort worden dat zij niet
over de openbare weg, inzonderheid van het voetpad hangen. Deze verplichting
berust op de in artikel 24 vermelde personen.
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan het gemeentebestuur
specifieke maatregelen opleggen waarbij de voorgeschreven werken moeten
uitgevoerd worden binnen de voorziene tijd na de betekening.
Artikel 73
Het is verboden voorwerpen op de openbare weg neer te werpen, te plaatsen of
achter te laten, dewelke door hun aanwezigheid schade kunnen berokkenen aan
derden of aanleiding kunnen geven tot ongevallen.
Artikel 74
Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van 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 indien het gebouw zich bevindt langs de
rooilijn die aan de openbare weg grenst. De buitenzonneblinden, beweegbare
luiken of zonnegordijnen dienen een minimumhoogte van 2 meter te hebben
boven het maaiveld.
Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met
pallen of haken op hun plaats te worden gehouden. De pallen en haken moeten
steeds zodanig bevestigd zijn dat ze de voorbijgangers niet kunnen verwonden of
de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen.
Artikel 75
Ingangen van kelders en toegangen tot ondergrondse ruimten op de openbare weg
mogen slechts geopend worden gedurende de tijd die nodig is voor de
handelingen waarvoor de opening vereist is en met inachtneming van alle
maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen. Beide
voorwaarden moeten vervuld worden.
Naast de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het ook
verboden antennes en parabolen op voorgevels van gebouwen te hangen zonder
machtiging van de bevoegde overheid.
Artikel 76
Naast de bepalingen van het verkeersreglement mag ook geen enkel voorwerp,
zelfs niet gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid
volledig moet verzekerd zijn, verbergen. Geen enkel voorwerp mag dus, ook al was
dat maar gedeeltelijk, verkeerssignalisatie en deuren of ramen van gebouwen
langs de openbare weg verbergen.
Het is tevens verboden om tijdelijke signalisatieborden, al dan niet geplaatst op
nadarhekkens of andere steunpunten, te verplaatsen, om te draaien of te
verstoppen om hun doel te wijzigen.
Bijzondere bepalingen die moeten nageleefd worden bij sneeuw, vrieskou, ijs of
ijzel
Artikel 77
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Trottoirs moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over twee derden van hun
breedte, met een minimum van 1 meter. Deze verplichting berust op de in artikel
25 vermelde personen.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de
rijweg gegooid worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.
Artikel 78
Het is verboden op de openbare weg:
 water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
 glijbanen aan te leggen;
 sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Artikel 79
Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van
sneeuw of ijs op de treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg,
ontheft de personen die daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud
van trottoirs.
Artikel 80
Het is verboden zich op het ijs te begeven van openbare kanalen, vijvers, beken,
grachten, waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde
autoriteiten.
Artikel 81
Het is verboden te schaatsen op door het gemeentebestuur beheerde waterlopen
behoudens uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester.
Het gebruik van gevels van gebouwen
Artikel 82
De gebruikers en bij gebrek aan deze de eigenaars van huizen en gebouwen die
voor huisvesting of voor de vestiging van een handel, nijverheid, industrie of
bedrijf kunnen dienen, zijn gehouden deze huizen en gebouwen te nummeren.
Het toegewezen nummer moet aangebracht worden hetzij op de naar de openbare
weg gerichte gevel hetzij op de brievenbus. De nummers worden op zodanige
wijze aangebracht dat zij vanaf de openbare weg zichtbaar en leesbaar zijn. Zij
moeten ten minste 6 cm hoog zijn.
Het is verboden de nummers te wijzigen, te bevuilen, te beschadigen of te
verwijderen.
Voor appartementsgebouwen moeten de in het eerste lid vermelde personen het
eventueel toegekende bijkomende nummer op een zichtbare wijze op de
brievenbus aanbrengen. Het bijkomend nummer moet ten minste 2 cm. hoog zijn.
De nummering van de appartementsgebouwen moet in een duidelijke en logische
volgorde worden aangebracht teneinde de hulpdiensten toe te laten snel en
adequaat op te treden.
Bij het in gebreke blijven van de eigenaar kan de nummering, na schriftelijke
aanmaning van de eigenaar door de burgemeester, ambtshalve en op kosten van
de eigenaar uitgevoerd worden door het gemeentebestuur op basis van een
daartoe toepasselijk belastingreglement.
Artikel 83
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke
verantwoordelijken van een gebouw, moeten, zonder dat dit voor hen enige
schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook
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wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel langs de
straatkant, het aanbrengen, onderhouden en vervangen toestaan van:
 een bord met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
 alle noodzakelijke verkeerstekens.
 tekens, uitrustingen en houders van leidingen die van algemeen nut zijn
(bv. elektriciteit, telecommunicatie).
Artikel 84
Het is verboden de voormelde nummers, straatnaamborden, verkeerstekens,
tekens, uitrustingen en houders van leidingen van algemeen nut te doen
verdwijnen, te beschadigen, te bedekken, aan het gezicht te onttrekken of op een
andere manier onleesbaar te maken, de bereikbaarheid ervan te bemoeilijken of
onmogelijk te maken.
Artikel 84 bis
Indien om welke reden dan ook een persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, wordt
uitgedreven en diens meubels op de openbare weg worden gezet, moet deze
persoon ze op het moment van de uitzetting verwijderen. Bij het in gebreke
blijven van de eigenaar, zal het gemeentebestuur de goederen gedurende zes
maanden bewaren. Zo de goederen na het verstrijken van die termijn van zes
maanden door de eigenaar niet zijn opgeëist, worden ze eigendom van het
gemeentebestuur.
Titel V. Begraafplaatsen
Artikel 85
1° De gemeentelijke begraafplaatsen vallen onder het gezag, de politie en het
toezicht van de gemeentelijke overheid. Zij zorgt ervoor dat er geen wanorde
heerst en dat er geen handelingen worden verricht die in strijd zijn met de eerbied
voor de doden.
Het gemeentebestuur heeft het recht om verwelkte bloemen en versierselen die
niet geplaatst zijn volgens de voorschriften van het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen te verwijderen.
2° Op de begraafplaatsen is het verboden:
1. daden te stellen of manifestaties te organiseren die de orde en de eerbied
voor de doden in het gedrang brengen
2. aanplakkingen te doen die niet voorzien zijn in de wet op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging
3. te leuren, voorwerpen uit te stallen of te verkopen of diensten aan te bieden
tegen betaling
4. afval achter te laten op andere plaatsen dan in de ter beschikking gestelde
containers of aangeduide plaatsen
3° Elk overlijden in de gemeente en elke ontdekking van een menselijk lijk op het
grondgebied van de gemeente moet zonder verwijl aangegeven worden aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand. Het overlijden wordt door de ambtenaar van
de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een getuigschrift dat wordt
afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer aangesteld door
de ambtenaar van de burgerlijke stand.
4° Voor crematie is een toestemming vereist. Deze toestemming wordt verleend
door:
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a. de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het overlijden
vastgesteld werd als dit overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft
plaatsgehad;
b. door de procureur des Konings van het arrondissement waar de overledene zijn
hoofdverblijf heeft of de gemeente waar zich het crematorium bevindt, als het
overlijden heeft plaatsgehad buiten een gemeente van het Vlaamse Gewest.
De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels volgens dewelke de crematie
verloopt.
5° De persoon die instaat voor de begraving, regelt met het gemeentebestuur alle
formaliteiten voor de begrafenis. Bij ontstentenis daaraan doet het
gemeentebestuur het nodige.
Het gemeentebestuur beslist over de datum en het uur van begraving en over de
plaats op de begraafplaats. De burgemeester beslist over alle uitzonderingen op
de in dit reglement gestelde bepalingen.
6° Alle stoffelijke overschotten moeten in een doodskist of ander lijkomhulsel
geplaatst worden dat voldoet aan de hierover geldende wettelijke bepalingen. Het
gebruik van doodskisten, foedralen, lijkwaden, producten en procédés die de
natuurlijke ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden.
7° Er mag slechts overgegaan worden tot de vormneming, balseming of kisting
nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand het overlijden vastgesteld heeft.
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting
niet meer geopend worden.
Een balseming of andere conserverende behandeling kan enkel in de door de
Vlaamse regering bepaalde gevallen toegestaan worden.
8° De teraardebestellingen van de stoffelijke resten hebben plaats op een van de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Op de begraafplaatsen kunnen de volgende personen ter aarde besteld worden:
 personen die op de datum van hun overlijden ingeschreven waren in het
bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Kapellen
 personen die effectief in Kapellen verblijven maar die volgens wettelijke
bepalingen en/of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van
inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 personen overleden op het grondgebied van Kapellen
 personen die een grafconcessie bezitten in Kapellen, ook als zij er niet
ingeschreven zijn
 personen die zich volgens het oordeel van het college van burgemeester en
schepenen verdienstelijk gemaakt hebben voor Kapellen
 personen die op de datum van hun overlijden verblijven buiten Kapellen, op
voorwaarde dat zij gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar
ingeschreven waren in het bevolkings- of vreemdelingenregister van
Kapellen
9° De gemeente voorziet in een behoorlijke teraardebestelling van behoeftigen die
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het
wachtregister van de gemeente Kapellen.
10° Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet
hebben bereikt, kunnen na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken ter
aarde besteld worden op verzoek van de ouders.
11° De burgemeester kan beslissen dat hij of zijn gemachtigde de kisting zal
bijwonen.
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12° Het toezicht op lijkstoeten berust bij de gemeenteoverheid die ervoor zorgt dat
ze ordelijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen. Lijkstoeten
gebruiken altijd de hoofdingang van de begraafplaats. Een uitzondering wordt
toegestaan voor het ter aarde bestellen van gecremeerde stoffelijke overschotten
op de begraafplaats Centrum. Voor deze lijkstoeten mag de ingang in de Oude
Heidestraat gebruikt worden.
Niet gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen
worden vervoerd.
13° De rouwenden mogen bij het hele verloop van de begrafenis aanwezig zijn
mits zij daartoe van tevoren afspraken gemaakt hebben met de ambtenaar van de
burgerlijke stand of zijn afgevaardigde.
Titel VI. Ontspanningsgebieden
Artikel 86
In het kader van dit reglement omvat het begrip ontspanningsgebieden de voor
publiek toegankelijke parken, wandelbossen, speelbossen, wandelpaden,
speelweiden, speelpleinen, rustplaatsen en tuinen.
Artikel 87
De in deze ontspanningsgebieden aangebrachte verkeerstekens hebben dezelfde
betekenis als deze die in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
wordt aangegeven.
Artikel 88
Het is verboden in de ontspanningsgebieden te rijden met motorvoertuigen of
fietsen, met uitzondering van de aangeduide wegen en uitgezonderd kinderen tot
de leeftijd van 10 jaar. Zulks zal enkel toegelaten zijn aan de gemeentelijke waaken dienstvoertuigen en aan bewoners van binnen de ontspanningsgebieden
gelegen woningen of infrastructuren, dit via de kortst mogelijke weg.
Artikel 89
De speeltuigen opgesteld in de ontspanningsgebieden zijn uitsluitend
voorbehouden aan de kinderen tot de leeftijd van 14 jaar.
Artikel 90
In de ontspanningsgebieden is het verboden:
1° te kamperen of een tent op te slaan;
2° te leuren;
3° kooktoestellen te gebruiken;
4° met honden van de aangelegde paden af te wijken of deze los te maken van de
leiband;
5° afval achter te laten tenzij in de daartoe bestemde korven;
6° te baden of dieren te laten baden in de vijver en waterlopen;
7° watersporten te beoefenen;
8° de bevroren waters te betreden zonder toestemming van de burgemeester;
9° beplantingen te betreden. Tenzij anders aangeduid mogen de grasvelden
betreden worden met dien verstande evenwel dat op generlei wijze schade aan het
gras mag worden toegebracht;
10° te spelen of sport te beoefenen op een wijze die hinderlijk is voor de andere
bezoekers of die schade kan toebrengen aan de beplantingen;
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11° samenscholingen te veroorzaken die de toegang of de doorgang kunnen
belemmeren;
12° bloemen te plukken, scheuten en takken te breken of beplantingen en bomen
in het algemeen te beschadigen of te vernielen;
13° in de bomen te klimmen, eieren en nesten te beroven of op enigerlei wijze
schade toe te brengen aan de vogelrijkdom;
14° de tot algemeen nut of tot verfraaiing aangebrachte voorwerpen te gebruiken
voor een doel waarvoor zij niet bestemd zijn, ze te beschadigen of te vernielen;
15° afsluitingen te beklimmen, erdoor te kruipen of ze te beschadigen;
16° muziek of lawaai te maken dat hinderlijk is voor andere bezoekers;
17° paardensport te beoefenen met uitzondering van de aangeduide paden;
18° opgravingen te doen, groeven te maken of gelijk welke extractie van
materiaal uit de bodem of uit de ondergrond te halen.
Afwijkingen van sommige verbodsbepalingen in dit artikel vervat, kunnen in
bijzondere omstandigheden door het college van burgemeester en schepenen
worden toegestaan.
Artikel 91
Telkens wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen, kan het schepencollege
de toegang tot de ontspanningsgebieden geheel of gedeeltelijk uitbreiden,
beperken of verbieden.
Artikel 92
Buiten de openingsuren vast te stellen door het College van Burgemeester en
Schepenen zijn de ontspanningsgebieden niet toegankelijk.
Artikel 93
Het gemeentebestuur wijst alle verantwoordelijk af in geval van ongeval binnen de
ontspanningsgebieden, tenzij een ernstige tekortkoming vanwege het bestuur kan
aangetoond worden.
Titel VII. Marktreglement
Artikel 94
Het gemeentebestuur richt een openbare markt in op donderdagvoormiddag van
08.30 uur tot 12.30 uur, in de Christiaan Pallemansstraat of een door het
gemeentebestuur bepaalde plaats.
Artikel 95
Indien de marktdag een wettelijke feestdag is, zal de markt niet plaatshebben
behoudens de afwijkingen, toe te staan door het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 96
Wat betreft de donderdagmarkt is de opstelling van tenten, kramen en goederen
verboden voor 6 uur. De marktplaatsen moeten terug vrij zijn om 14.00 uur.
Artikel 97
De marktleider wordt aangesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen. Hij/zij staat ter plaatse in voor de organisatie van en het toezicht op
de markt. De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften, die door
de marktleider worden gegeven betreffende het plaatsen, uitstallen en wegnemen
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der waren. Zij die weigeren gevolg te geven aan zijn/haar onderrichtingen kunnen
verplicht worden de standplaats te verlaten.
Artikel 98
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegekend worden conform het
Gemeenteraadsbesluit 17 september 2007 – reglement met betrekking tot de
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbare domein.
Artikel 99
Op de openbare markt mag er op geen enkel ogenblik afgeweken worden van de
opgegeven oppervlakte, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van het
gemeentebestuur.
Artikel 100
Indien een marktkramer een standplaats inneemt zonder de vereiste toelating, kan
de marktleider zijn winkelwagen of kraam onmiddellijk van de markt laten
verwijderen, op kosten en op risico van de overtreder.
Artikel 101
Indien een marktkramer op donderdagmarkt zijn standplaats niet inneemt kan de
marktleider deze aan een losse markthandelaar toewijzen, zelfs indien de
standplaats toebehoort aan een abonnementhouder.
Artikel 102
De marktkramers dienen een verzekering af te sluiten ter dekking van hun
burgerlijke aansprakelijkheid.
Artikel 103
De marktkramen, waar elektriciteit, gas of andere brandstoffen worden aangewend
dienen in de onmiddellijke nabijheid voorzien te zijn van minstens één
brandblusapparaat van minimum 6 kg. en een branddeken. Deze apparaten
moeten wettelijk in orde zijn en minstens één keer per jaar door een vakkundige
nagezien worden.
Artikel 104
Elke marktwagen met een elektrische installatie, moet voorzien zijn van een
verliesstroomschakelaar. Elke marktwagen met elektrische of gasinstallaties moet
steeds een geldig keuringsattest kunnen voorleggen.
Artikel 105
De voorziene doorgang van 4 meter moet steeds vrij gehouden worden. Tussen de
marktkramer en de achterliggende huizen moet steeds een vrije doorgang van 1
meter worden vrijgehouden.
Artikel 106
De markthandelaars in voedingswaren dienen alle wettelijke voorschriften van het
ministerie van Volksgezondheid dienaangaande stipt na te leven.
Artikel 107
Behoudens toelating van het gemeentebestuur is het verboden gebruik te maken
van geluidsversterkers of andere die storend zijn.
Artikel 108
Elke markthandelaar zorgt ervoor dat de toegewezen ruimte en het voetpad proper
worden achtergelaten bij het verlaten van de standplaats. Tijdens de periode van
de verkoop moet de standplaats ordelijk worden gehouden. Bij het uitpakken van
de handelswaren moet het restafval meteen verzameld worden.
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Artikel 109
Als de handelaar zijn afval niet zelf meeneemt, moet het afval aangeboden worden
in de speciale restafvalzakken van de gemeente Kapellen. De verkoop van deze
restafvalzakken is opgenomen in het retributiereglement voor het verwerken van
restafval, GFT, grof huisvuil en grof tuinafval.
Alle afval dat niet in zakken kan aangeboden worden, moeten de handelaars terug
meenemen. Het afval mag niet in andere recipiënten of los aangeboden worden.
Artikel 110
De gemeentelijke marktcommissie samengesteld uit markthandelaars,
vertegenwoordigers van de markthandelaarsverenigingen en het gemeentebestuur,
met als voorzitter het collegelid bevoegd voor middenstand heeft een adviserende
functie.
Artikel 111
Bij onvoorziene afwezigheid is de markthandelaar verplicht de marktleiding
telefonisch te verwittigen voor 08.30 uur.'
Titel VIII. Verwijderen en inzamelen van afvalstoffen
Artikel 112
De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een
maatschappij voor de verwijdering van hun afval uitgezonderd huisvuil, moeten in
die overeenkomst de dag en het tijdstip van de ophaling preciseren. Ze dienen er
tevens over te waken dat de zakken of recipiënten met dit afval geen bron van
hinder of vervuiling kunnen vormen en dat ze geen dieren kunnen aantrekken.
Het gemeentebestuur kan met het oog op de openbare veiligheid, rust,
gezondheid en netheid de tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of
recipiënten met afval bepalen.
Artikel 113
Het gebruik van containers van private firma’s die door de gemeentelijke diensten
of met hun goedkeuring op de openbare ruimte worden geplaatst, is strikt
voorbehouden aan de personen en voorwerpen die de gemeente heeft
omschreven.
Het is verboden als derde er andere voorwerpen of afval in de deponeren als ook
afval naast de daartoe voorziene container te plaatsen.
Artikel 114
Het is verboden afval uit het particulieren huishouden te deponeren in de
openbare afvalbak, blikvanger of hondenpoeprecipiënt langs het openbaar
domein. Deze openbare recipiënten mogen enkel gebruikt worden voor het
deponeren van de verpakkingen afkomstig van de op de openbare weg
geconsumeerde goederen en levensmiddelen.
Het is verboden afval te deponeren op het openbaar domein, behoudens op de
dagen van de reguliere afvalophaling in de daartoe bestemde containers of
vuilniszakken.
Artikel 115
Enkel een onderneming die volgens de reglementering ter zake daartoe erkend is,
mag beerputen en septische putten ledigen en de inhoud ervan verwijderen en
vervoeren.
Artikel 116
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Voor de definities van de gehanteerde fracties verwijzen we naar het
Materialendecreet en het VLAREMA.
Artikel 117
De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet ter inzameling worden
aangeboden:
 Gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
 Krengen van dieren;
 Slachtafval;
 Vloeibare afvalstoffen;
 Radioactief afval;
 Voorwerpen of stoffen die kunnen verwonden of besmetten zonder
beschermende verpakking;
 Recylceerbaar glas
 Recycleerbaar oud papier en karton
 Bijtende stoffen;
Artikel 118
Het is eenieder verboden afvalstoffen die ter inzameling zijn aangeboden, mee te
nemen zonder geldige vergunning of toelating daartoe verleend door, al
naargelang het geval, de gemeenteraad, het college van burgemeester en
schepenen, de burgemeester of een intercommunale.
Artikel 119
Met het oog op het thuis composteren is het toegestaan op eigen privé-terrein,
uitgezonderd de woning, een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van
eigen GFT-afval van huishoudelijke oorsprong, mits deze stapelplaats geen hinder
teweegbrengt voor buurtbewoners.
Artikel 120
De huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals bepaald in de
bijzondere bestuurlijke politieverordening. Huishoudelijke afvalstoffen die worden
aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden worden niet
aanvaard.
Artikel 121
De huishoudelijke afvalstoffen mogen vanaf 19 uur daags voor de dag der
inzameling ter aanbieding buiten worden geplaatst. De geledigde recipiënten
dienen door de aanbieder op de dag van lediging voor 19 uur terug te worden
verwijderd van de openbare weg.
Artikel 122
De huishoudelijke afvalstoffen moeten middels de voorgeschreven recipiënt of
wijze ter hoogte van het perceel waar de aanbieder gevestigd is, aangeboden
worden aan de rand van de openbare weg, zonder evenwel het verkeer van
voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. Elke mini-container moet
aangeboden worden met het handvat naar de rijweg gericht.
In voorkomend geval kan de burgemeester, indien één of meerdere aansluitpunten
onbereikbaar zijn ingevolge infrastructuur- of andere werken aan de straten,
wegen en/of pleinen, bevelen dat containerhouders die aldaar gevestigd zijn, het
huisvuil moeten aanbieden op een nader vastgestelde plaats. Dit bevel wordt
schriftelijk aan de betrokken containerhouder overgemaakt. Een afschrift van dit
bevel wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging.
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Artikel 123
Indien op éénzelfde dag meerdere inzamelingen plaatsvinden, moeten de diverse
fracties huishoudelijke afvalstoffen duidelijk gescheiden ter inzameling
aangeboden worden overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling.
Artikel 124
De aanbieder is verantwoordelijk voor het zorgvuldig aanbieden van de
afvalstoffen om te vermijden dat de afvalstoffen uitgespreid worden. De aanbieder
moet voor het einde van de dag van de inzameling de eventueel uitgespreide
afvalstoffen verwijderen.

Artikel 125
Met uitzondering van het daartoe bevoegd personeel, is het eenieder verboden:
 De langs de weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te
ledigen en/of te doorzoeken;
 De langs de openbare weg staande recipiënten omver te werpen;
 Om afvalstoffen zonder toestemming in andermans recipiënten te plaatsen
of te werpen;
 De door de burger aangebrachte sticker van het recipiënt te verwijderen.
Artikel 126
Organisatoren van een evenement dat op het grondgebied van de gemeente
plaatsvindt, moeten, desgevallend in samenspraak met de gemeente, de nodige
maatregelen nemen om afval te voorkomen en selectief in te zamelen.
Artikel 127
Organisatoren van en deelnemers aan evenementen moeten de eventuele
afvalstoffen die van deze activiteiten afkomstig zijn, opruimen of laten opruimen
overeenkomstig de bijzondere bestuurlijke politieverordening.
Artikel 128
Reclamedrukwerk, gratis regionale pers, dag- en weekbladen en briefwisseling
mogen uitsluitend gedeponeerd worden in een brievenbus. Hierbij dient erop
toegezien te worden dat de voormelde documenten op een degelijke wijze in de
brievenbus gedeponeerd worden, zodat deze niet kunnen verspreid worden op de
openbare weg. Het is verboden reclamedrukwerk, gratis regionale pers, dag- en
weekbladen te bedelen in leegstaande panden.
Artikel 129
Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld voor mensen die
geen gratis pers of commercieel reclamedrukwerk wensen te ontvangen. Het is
verboden commercieel ongeadresseerd reclamedrukwerk of gratis regionale pers
te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van deze zelfklever. Door de
gemeente wordt eveneens een zelfklever ter beschikking gesteld voor mensen die
wel gratis pers maar geen commercieel reclamedrukwerk wensen te
ontvangen. Het is verboden ongeadresseerd commercieel reclamedrukwerk te
bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van deze zelfklever. Het is verboden
reclamedrukwerk of gratis regionale pers te verdelen tussen 23 uur ’s avonds en 6
uur ’s morgens.
Artikel 130
De details betreffende de inzameling kunnen teruggevonden worden in de
bijzondere bestuurlijke politieverordening.
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Artikel 131
Recycleerbaar glas wordt gedeponeerd in de daartoe door de gemeente eventueel
voorziene glasrecipiënten. Hol en vlak glas worden ook ingezameld op de
containerparken.
Artikel 132
Het deponeren in glasrecipiënten van andere afvalstoffen dan recycleerbaar glas is
verboden.
Artikel 133
Het achterlaten van afvalstoffen naast en in de omgeving van een glasrecipiënt is
verboden.
Artikel 134
Het is verboden glas in een glasrecipiënt te deponeren tussen 21 uur ’s avond en 8
uur ’s morgens.
Artikel 135
Het recycleerbaar glas moet ontdaan zijn van deksels, kurken en stoppen.
Artikel 136
Het recycleerbaar glas moet leeg en gereinigd zijn.
Artikel 137
Het papier en karton moet gebundeld met een stevig natuurtouw of in een stevige
kartonnen verpakking of papieren zak, aangeboden worden. Er dient te allen tijde
voor gezorgd te worden dat het aangeboden papier en karton niet kan wegwaaien
en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald
worden.
Artikel 138
Het gewicht van de bundel, de kartonnen verpakking of papieren zak mag niet
hoger zijn dan 15 kg.
Artikel 139
Het PMD-afval moet aangeboden worden in een door de intercommunale
goedgekeurd recipiënt.
Artikel 140
De PMD-recipiënt moet zorgvuldig gesloten worden. De recipiënt mag noch
scheuren, barsten of lekken vertonen.
Artikel 141
Het PMD-afval moet leeg zijn.
Artikel 142
KGA mag niet ter aanbieding buiten geplaatst worden.
Artikel 143
De bladkorven mogen niet vastgemaakt worden aan bomen of verlichtingspalen,
noch mogen zij verankerd worden in de bodem. De korven moeten geplaatst
worden op een zichtbare plaats op de openbare berm op een plaats die niet
hinderlijk is voor de weggebruikers.
Artikel 144
De inhoud van de bladkorven moet overeenstemmen met de volgende bepalingen:
 De korf mag enkel bladeren bevatten, afkomstig van de openbare berm;
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 De korf mag geen takken, grasmaaisel of ander tuinafval bevatten;
 De korf mag geen bladeren afkomstig uit de eigen tuin bevatten;
 De korf mag geen stenen of ander restafval bevatten.
Artikel 145
De bladkorven worden éénmalig geledigd tijdens de winterperiode (december tot
einde februari). De bladkorven mogen geplaatst worden vanaf oktober en moeten
verwijderd worden uiterlijk einde maart.

Titel IX. Gemengde inbreuken
Artikel 146
Onverminderd de toepassing van het strafwetboek (SWB) kunnen de volgende
inbreuken bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum
350,00 euro.
 Artikel 398, 1° SWB- Hij die opzettelijke verwondingen of slagen toebrengt
 Artikel 521, 3de lid SWB- Hij die gehele of gedeeltelijke vernielingen of
ongebruikmaking aanbrengt met het oogmerk om te schaden, aan rijtuigen,
wagons en motorvoertuigen
 artikel 526 SWB - Hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt :
o Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
o 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;
o Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen
ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn
geplaatst.
 artikel 534bis SWB- Hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op
roerende of onroerende goederen
 artikel 534ter SWB- Hij die opzettelijk andermans onroerende
eigendommen beschadigt
 artikel 537 SWB - Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of
zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten
vernielt.
 artikel 545 SWB - 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
 artikel 559, 1° SWB - Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel
IX hoofdstuk III, van het strafwetboek, andermans roerende goederen
opzettelijk beschadigen of vernielen
 artikel 561,1° SWB - Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of
nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord
 artikel 563, 2° SWB - Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke
materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen
 artikel 563, 3° SWB - Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits
zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot
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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 – Zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven
met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen zodat men niet
herkenbaar is.
Artikel 147
Een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling kan worden opgelegd voor
de overtredingen van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen betreffende het
stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3
en F103, vastgelegd met automatisch werkende toestellen en het Koninklijk Besluit
van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg begaan door meerderjarige
personen of rechtspersonen.
Overtredingen eerste categorie: 58,00 euro (indien het in het KB van 8 maart 2014

opgenomen bedrag wijzigt, zal het bedrag van de administratieve geldboete
eveneens wijzigen)
Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden,
behalve:

22bis, 4°, a)

- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of
door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P"
aangebracht is;
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die
aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op
de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden
A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de
verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op
deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.

22ter.1, 3°

In voetgangerszones is het parkeren verboden.

22sexies2

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld
rechts ten opzichte van zijn rijrichting.

23.1, 1°

Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het
evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.
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;

23.1, 2°
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- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de
rijbaan opgesteld worden.
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is,
moet geplaatst worden:

23.2, lid 1, 1°
tot 3°

1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere
plaatsaanleg;
3° in één enkele file.
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel
haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de 23.2 lid 2
aangeduide parkeermarke-ring niet overschrijden.
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en
de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
opgesteld worden zonder het verkeer van de andere
23.3
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.
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones
bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld
worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te
hinderen of onveilig te maken.

23.4

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op
elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen
voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou
kunnen hinderen, inzonderheid:

24, lid 1, 2°,
4° en 7° tot
10°

- op 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;
- op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter
voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de
oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen;
- in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van
de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan,
behoudens plaatselijke reglementering;
- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de
kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering;
- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de
kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading
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inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de
onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven
de rijbaan bevindt;
- op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan
1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden
zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
Het is verboden een voertuig te parkeren:

25.1

- op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander
stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het
voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig
zou verhinderen;

1°, 2°, 3°, 5°,
8°, 9°, 10°,
11°, 12°, 13°

- op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een
autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst;
- voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan
het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;
- op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de
rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen;
- buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare
weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht;
- op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op
de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;
- op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in
artikel 75.1.2.° van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg;
- op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander
stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere
voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;
- op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie
rijbanen;
- buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een
rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de
middenberm die deze rijbanen scheidt.
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.

27.1.3

Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet
meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig
uur na elkaar te parkeren.

27.5.1

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

27.5.2
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elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord
E9a, E9c of E9d is aangebracht.
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer
dan drie uur na elkaar te parkeren.

27.5.3

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in
artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1
27bis
van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de
binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het
voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor
personen met een handicap geparkeerde voertuig.
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betref-fende het
stilstaan en het parkeren niet in acht nemen.

70.2.1

Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.

70.3

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

77.4

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.

77.5

Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die
77.8
bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht.
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze
inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende
toestellen.

68.3

Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze
inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende
toestellen.

68.3

Overtredingen tweede categorie: 116,00 euro (indien het in het KB van 8 maart

2014 opgenomen bedrag wijzigt, zal het bedrag van de administratieve geldboete
eveneens wijzigen)
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te
parkeren op autowegen, behalve op de parkeerstroken,
aangewezen door het verkeersbord E9a

22.2 en 21.4, 4°

Het is verboden een voertuit te laten stilstaan of te parkeren 24, lid 1,
op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen
betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun
onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:
 op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op
de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke
1°,
reglementering
 op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de
plaats waar de fietsers en bestuurders van

2°,
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tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te
verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te
verlaten om op het fietspad te rijden
 op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de
oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van 4°,
tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder
dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen
 op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels
en behoudens plaatselijke reglementering onder de
bruggen
 op de rijbaan nabij de top van een helling en in een
bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is
Het is verboden een voertuig te parkeren:

5°
6°,
25.1,

 op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen op de
rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te 4°,
gaan of te rijden
 op de plaatsen waar de doorgang van
spoorvoertuigen zou belemmerd worden

6°,

 wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan
7°
3 meter breed zou zijn
Het is verboden een voertuig te parkeren op de
parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel
70.2.1.3°,c van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een 25.1;14°
handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals
bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg
Artikel 147bis: blauwe zone
Volgende inbreuken van de bepalingen uit het Koninklijk Besluit van 1 december
1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, werden gedepenaliseerd en worden met een
administratieve geldboete gesanctioneerd:
- Artikel 27.1: zone met beperkte parkeertijd;
- Artikel 27.2: openbare weg met blauwe zone reglementering;
- Artikel 27.3: betalend parkeren;
- Artikel 27 ter: parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners;
Artikel 148: identiteit bestuurder
Indien voor het plegen van de in deze afdeling omschreven overtreding, gebruik
wordt gemaakt van een voertuig, is de bestuurder van het voertuig aansprakelijk
voor de overtreding. Als de bestuurder van het voertuig niet gekend is, is de
eigenaar van het voertuig op het ogenblik van de overtreding aansprakelijk, tenzij
de eigenaar binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de
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inbreuk, de volledige identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de
overtreding aan de sanctionerend ambtenaar meedeelt.
Titel X. Procedure en slotbepalingen
Bevoegdheid
Artikel 149
De persoon die werd aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties is bevoegd voor de
vaststelling van alle overtredingen vervat in deze politieverordening.
Vaststelling
Artikel 149 bis
Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke
administratieve sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een procesverbaal of een vaststelling.
Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt binnen de 2 maanden na vaststelling
van de feiten bezorgd aan de aangewezen ambtenaar.
Overmaken van het proces-verbaal
Artikel 150
Indien de feiten zowel een strafrechtelijk als een administratiefrechtelijke inbreuk
vormen (gemengde inbreuk), wordt het originele proces-verbaal binnen de 2
maanden na de vaststelling, toegestuurd aan de Procureur des Konings
overeenkomstig zijn richtlijnen. Een afschrift wordt verzonden aan de aangewezen
ambtenaar.
Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden,
wordt het originele proces-verbaal of vaststelling binnen de twee maanden na
vaststelling aan de aangewezen ambtenaar toegestuurd.
Artikel 151
Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de aangewezen ambtenaar
rekening houden met de ernst van de feiten of de gevolgen van de overtreding
alsook met een eventuele herhaling van de feiten. Wanneer eenzelfde feit
verschillende inbreuken op hetzelfde reglement oplevert, kan er toch maar één
enkele administratieve sanctie worden opgelegd.
Verjaring
Artikel 152
De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het
verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de
vaststelling van de feiten.
Artikel 153
De beslissing dient aan de overtreder ter kennis te worden gebracht door een
aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.
Administratieve geldboete - sancties
Artikel 154
De inbreuken op bovenvermelde bepalingen, met uitzondering van de artikelen
inzake procedure, kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve sanctie
van maximaal 350,00 euro.
Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit bedrag beperkt tot maximaal 175,00 euro.
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In voorkomend geval kan het college van burgemeester en schepenen
 de toelating of vergunning afgeleverd door de gemeente administratief
schorsen
 de toelating of vergunning afgeleverd door de gemeente administratief
intrekken
 de instelling tijdelijk of definitief administratief sluiten
Artikel 155
De administratieve sanctie is proportioneel in functie van de zwaarte van de feiten
die haar verantwoorden en in functie van de eventuele herhaling.
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor
eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe
vaststelling van de inbreuk.
Artikel 156
§ 1. In geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of
collectieve gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de
reglementen en verordeningen van de gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats
of ter gelegenheid van gelijkaardige gebeurtenissen en die een verstoring van de
openbare orde of een overlast met zich meebrengen, kan de burgemeester
beslissen om overeenkomstig artikel 134sexies Nieuwe Gemeentewet, over te gaan
tot het opleggen van aan tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal
hernieuwbaar.
§ 2. Onder tijdelijk plaatsverbod wordt verstaan het verbod binnen te treden in een
of meerdere duidelijke perimeters van plaatsen die als toegankelijk voor het
publiek worden bepaald, gelegen binnen een gemeente, zonder evenwel het
geheel van het grondgebied te beslaan.
§ 3. In geval van niet naleving van het tijdelijk plaatsverbod, kan worden
overgegaan tot het opleggen van een administratieve geldboete zoals voorzien
door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties.
Bemiddelingsprocedure
Artikel 157
§ 1. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties kan de sanctionerend ambtenaar een aanbod van lokale
bemiddeling voorstellen, zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te
herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.
§ 2. De lokale bemiddeling wordt gevoerd door een bemiddelaar die beantwoordt
aan de minimale voorwaarden die door de Koning worden bepaald, hierna
genoemd de bemiddelaar, of door een gespecialiseerde en door de gemeente
erkende bemiddelingsdienst, overeenkomstig de door de Koning bepaalde
voorwaarden en nadere regels. De procedure en de nadere regels van deze lokale
bemiddeling zijn als volgt :
-Voor de bemiddeling van start gaat, beschikken de partijen over een verweertijd
van twee weken om de feiten te betwisten. Doen zij dit niet, dan worden de
partijen door middel van een brief uitgenodigd voor een gesprek. Elke
minderjarige heeft hierbij recht op een pro deo advocaat. Deze wordt op de hoogte
gesteld van de datum van het gesprek.
-De benadeelde partij (gemeente zelf of een natuurlijk persoon) en de dader
worden allebei afzonderlijk uitgenodigd voor een eerste kennismakend gesprek.
Wanneer de gemeente benadeelde partij is, kan van deze procedure worden
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afgeweken. Het is immers niet nodig om telkens een eerste kennismakend gesprek
te doen wanneer men reeds op de hoogte is van de werking van de bemiddeling.
-Als beide partijen op het aanbod van de bemiddeling wensen in te gaan dan volgt
de eigenlijke bemiddeling. Deze bemiddeling kan rechtstreeks verlopen door
effectief met dader en benadeelde samen aan de tafel te gaan zitten of
onrechtstreeks met de bemiddelaar als tussenpersoon.
-Als beide partijen hierbij tot een overeenkomst komen, wordt een
protocolovereenkomst opgesteld. Deze wordt ter goedkeuring naar de advocaat
van de minderjarige gestuurd en moet door alle partijen ondertekend worden.
Komen de partijen niet tot een overeenkomst, dan wordt het dossier bij de
bemiddelaar afgesloten en terug naar de sanctionerend ambtenaar gestuurd. De
partijen beschikken dan wel nog via een standpuntenbrief over de mogelijkheid
om hun kant van het verhaal aan de sanctionerend ambtenaar te doen.
§ 3. Lokale bemiddeling is verplicht voor minderjarigen en is facultatief voor
meerderjarigen.
§ 4. In geval van geslaagde bemiddelingsprocedure wordt er geen administratieve
geldboete meer opgelegd.
§ 5. Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties kan de sanctionerend ambtenaar aan de
minderjarige een procedure tot ouderlijke betrokkenheid voorstellen.
Gemeenschapsdienst
Artikel 158
§ 1. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sanctie kan de sanctionerend ambtenaar een gemeenschapsdienst
voorstellen.
§ 2. De sanctionerend ambtenaar kan in geval van een minderjarige beslissen de
keuze en de nadere regels van de gemeenschapsdienst toe te vertrouwen aan een
bemiddelaar of een bemiddelingsdienst. Voor de meerderjarigen wordt de
gemeenschapsdienst omkaderd door een door de gemeente erkende dienst of
door een rechtspersoon die door de gemeente wordt aangewezen.
§ 3. De gemeenschapsdienst mag ten aanzien van de meerderjarige niet meer
bedragen dan 30 uur ten aanzien van de minderjarige niet meer dan 15 uur en
dient uitgevoerd te worden binnen de termijn van 6 maanden vanaf de datum van
kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.
Titel XI Opheffingsbepalingen
Artikel 159
Elk vorig gemeentelijk politiereglement strijdig met deze verordening wordt
opgeheven.
Artikel 160
De in de bestaande gemeentelijke politiereglementen opgesomde inbreuken
waarop een politiestraf werd bepaald, kunnen voortaan enkel bestraft worden met
een administratieve sanctie voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene en
provinciale reglementen of verordeningen niet in anders straffen voorzien.
Artikel 161
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek artikel 15 met
betrekking tot minderjarigen.
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Dit reglement treedt in werking na goedkeuring in de gemeenteraad van 16
november 2020.
Artikel 162
Een eensluidend afschrift van dit reglement zal overgemaakt worden aan het
parket bevoegd voor politiezaken, aan de hoofdgriffier van de rechtbank van
eerste aanleg en aan de hoofdgriffier bij de politierechtbank.

