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Goedkeuring te hechten aan de gewijzigde Uniform Gemeentelijke Politieverordening
Samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd een aantal wijzigingen aan de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (UGP)
goed te keuren.
Motivering
Voorgeschiedenis
Gemeenteraad van 26 juni 2006, 4 september 2006, 26 maart 2007, 25 juni 2007, 30 juni 2008, 29 juni 2009, 6
september 2010, 27 juni 2011, 25 juni 2012, 24 juni 2013 en 30 december 2013; goedkeuring UGP.
Argumentatie
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in het artikel 119 van de nieuwe gemeentewet en
de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 (BS 10/06/1999), gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000 (BS 29/07/2000), 19 juni
2004 (BS 23/07/2004) en de wet van 20 juli 2005 (BS 29/07/2005), waarbij de gemeentelijke administratieve
sancties werden ingevoerd in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juli 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS 01/07/2013), en haar
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de omzendbrief OOP 30 bis (BS 03/01/2005) aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot
invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 (BS 24/11/2005), waarbij uitleg verschaft wordt bij de
wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse
bepalingen;
Gelet op de omzendbrief nr. COL 6/2005 van het college van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep en de
Arbeidshoven van 20 mei 2005 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat punt 14 van de omzendbrief OOP 30 bis stelt dat: “Voor de meergemeentenpolitiezones, is het
sterk aanbevolen dat elke gemeente die deel uitmaakt van dezelfde zone, dezelfde politieverordening zou
aannemen. Dit zal de taak van de politieambtenaren, die bevoegd zijn voor de vaststelling van deze inbreuken,
aanzienlijk vergemakkelijken. In het andere geval zouden ze immers systematisch moeten nagaan of op het
grondgebied waarop ze opereren, een inbreuk wordt vervolgd en op welke wijze. Een voorafgaand overleg tussen

de betrokken gemeenten is hier dan ook noodzakelijk; de politieraad van de meergemeentenpolitiezone kan hierin
een essentiële rol spelen en ter zake advies geven”;
Overwegende dat vroeger de politieverordeningen in de zeven gemeenten sterk verschillend waren, zowel naar
vorm als naar inhoud;
Overwegende dat het inderdaad beter zou zijn voor de politie als voor de bevolking om te komen naar meer
uniformiteit in deze politieverordeningen, zowel naar de vorm als naar de inhoud;
Overwegende dat dit de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor de burger ten goede zou komen;
Overwegende dat het politiecollege besloten heeft tot de opmaak van een uniform gemeentelijke
politieverordening;
Overwegende dat de zeven gemeenteraden autonoom bevoegd blijven;
Overwegende dat het soms ook noodzakelijk is om inhoudelijk verschillen op te nemen tussen de gemeenten;
Overwegende dat daarom gekozen wordt voor een uniforme structuur waarbij de inhoud zoveel als mogelijk
identiek is, doch waarbij bepaalde onderdelen afwijkende bepalingen kunnen bevatten;
Gelet op de wet van 15 juli 1960 houdende de bepalingen inzake zedelijke bescherming van de jeugd;
Gelet op de wet van 10 april 1990 betreffende de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de
interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001;
Gelet op de wet van 30 juli 1979 (BS 20/09/1979) betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende
de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
Gelet op de vereiste brandbeveiligingsnormen bepaald in de wet van 14 november 1983 en 8 oktober 1984,
evenals de bepalingen voorzien in VLAREM 1 en 2;
Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer;
Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare orde met name
de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de
openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen;
Gelet op het voorstel van de politie, voorgelegd aan het politiecollege van 09 januari 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de secretarissen van 24 februari 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de territoriaal bevoegde brandweercommandanten van
2 februari 2006; het daarop volgend aangepast ontwerp van de werkgroep van politie; alsook het navolgend
overleg met de brandweercommandant van Turnhout;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de milieuambtenaren 13 februari 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de stedenbouwkundige ambtenaren van 15 maart 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de hoofden van de technische diensten van 13 april 2006;
Gelet op het schriftelijk advies van de houtvester van 10 maart 2006;

Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de jeugdraden van 9 maart 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de cultuurraden, cultuurbeleidscoördinatoren en/of
cultuurfunctionarissen van 6 april 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de sportraden van 10 maart 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de gezondheids-, senioren- en gehandicaptenraden van
13 maart 2006;
Gelet op de bespreking en de beslissingen genomen op het politiecollege van 18 april 2006 en 04 mei 2006;
Gelet op het advies van de politieraad van 17 mei 2006;
Overwegende dat een periodieke bijwerking van de uniform gemeentelijke politieverordening opportuun is, omwille
van de wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede omwille van de aanpassing aan de maatschappelijke
evolutie;
Gelet op het advies van de jeugdraad van 11 december 2013 en van 27 mei 2014 zoals voorzien in artikel 4 §5 van
de wet van 24 juli 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de bespreking en de beslissingen genomen op het politiecollege van 23 april 2007, 21 april 2008, 20 april
2009, 19 april 2010 en 18 april 2011 en 27 april 2012, 25 maart 2013, 21 oktober 2013 en 14 april 2014 aangaande
de bijwerkingen;
Gelet op het advies van de politieraad van 8 mei 2007, 6 mei 2008, 5 mei 2009, 4 mei 2010, 3 mei 2011 en
8 mei 2012 en 7 mei 2013, 5 november 2013 en 28 april 2014 aangaande de bijwerkingen;
Gelet op de bespreking op de vergadering van commissie 1 van 20 april 2011, 25 april 2012, 13 juni 2012 en 30
april 2013, en de bespreking en goedkeuring op het college van 21 april 2011, 26 april 2012 , 25 april 2013 en 30
april 2014.
De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2012 zijn in
kleur weergegeven. De aanpassingen in het rood zijn aanpassingen die identiek zijn voor alle gemeenten van de
politiezone. De schrappingen en toevoegingen in het groen zijn voorstellen eigen aan de gemeente. (zie bijlagen)
De jeugdraad stelt in haar advies van 27 mei 2014 dat zij de voorgestelde wijzigingen positief kan afviseren. (zie
bijlage)
Besluit
Goedkeuring te hechten aan de bijwerkingen van deze uniform gemeentelijke politieverordening zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2006, van 04 september 2006, van 26 maart 2007, van 25 juni
2007, van 03 september 2007, van 07 april 2008, van 30 juni 2008, van 29 juni 2009, van 6 september 2010, van 27
juni 2011, 25 juni 2012, 24 juni 2013 en 30 december 2013.
De gemeenteraad stemde met 28 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle,
de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Pierre Gladiné, de
heer Erwin Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel,
mevrouw Tine De Wilde, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Paul Moelans, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw
Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter
Roes, de heer John Guedon, de heer Eddy Grooten, mevrouw Josiane Driesen, de heer Danny-Spock Vermeijen,
de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 3 neen stemmen nl. van de heer Paul Meeus, mevrouw Lieve Driesen en de heer Reccino Van Lommel –
raadsleden.
Opvolging
Origineel

Dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties

Kopie

Dienst Communicatie
Inge Obbels – juriste politie

POLITIEVERORDENING
Gelet op de wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder en het uitvoeringsbesluit d.d. 24 februari 1977 bepalende de
vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare gebouwen en private inrichtingen;
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 8
Leeftijd
De gemeentelijke administratieve sancties kunnen opgelegd worden aan natuurlijke personen minderjarigen vanaf
de minimumleeftijd van zestien jaar en aan rechtspersonen.
Artikel 11
De administratieve schorsing of intrekking van een toestemming of vergunning, en de
tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting
11.6
De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de stadssecretaris. Deze
sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging
tegen ontvangstbewijs.

AFDELING I

INNAME VAN DE OPENBARE WEG

Hoofdstuk I

Bouwwerven en stellingen

1.5

Onderhoud, veiligheid

1.5.1 Tijdens de werken moet het openbaar domein buiten de afsluiting zuiver gehouden worden.
Wie werken op de openbare weg uitgevoerd heeft, moet die openbare weg, de signalisatie en de wegmarkering
onmiddellijk in de oorspronkelijke toestand herstellen of laten herstellen, en de kosten hiervan dragen zodat de
veiligheid van de weggebruikers gewaarborgd is, onverminderd het definitief herstel in de oorspronkelijke toestand
uit te voeren door de technische dienst van de gemeente.
Op voorstel van Kasterlee.

Artikel 7

Sancties

Inbreuken op de artikelen 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3 , 4.3 en 6
worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de
overtreder minderjarig of meerderjarig is.

AFDELING II

VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG

Hoofdstuk III

Het verkeer en laten rondlopen van dieren

Artikel 3

3.1
Onverminderd artikel 3 71 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 5 december 2008
betreffende de toegankelijkheid en het occasioneel gebruik van de bossen en de natuurreservaten, moeten dieren
steeds bewaakt worden door hun begeleider. Behoudens tijdens de jacht wordt een dier als onbewaakt beschouwd
wanneer het niet bestendig in het oog wordt gehouden of meer dan 25 meter van zijn meester of toezichter is
verwijderd.

AFDELING III

AMBULANTE

Hoofdstuk IV

Organisatie van rondreizende ambulante activiteiten op het openbaar domein

EN KERMISACTIVITEITEN

Artikel 3
Onverminderd artikel 2, is het verboden om zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester een
ambulante activiteit op een rondreizende wijze uit te oefenen tijdens manifestaties ter bevordering van de lokale
handel of van het leven in de gemeente (cf. hoofdstuk V), tijdens openbare feestelijkheden of andere buitengewone
omstandigheden, op die plaats of in de onmiddellijke omgeving ervan.2
De gevraagde toestemming kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:
 redenen van openbare orde
 redenen van volksgezondheid
 bescherming van de consument
De burgemeester zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de
aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

AFDELING IV

OPENBARE GEZONDHEID

Hoofdstuk IV Selectieve inzameling van groenafval en vergelijkbaar
bedrijfsafval, groenten-, fruiten tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval

Artikel 1

Definitie

1.1
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groenten- en fruitafval verstaan: aardappelschillen,
schillen van citrus- of andere vruchten, groenten- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding.
Het tuinafval omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van groentenen siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen en mest van kleine niet-vleesetende
huisdieren3, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.
Dit artikel stelt dat honden aan de lijn moeten gehouden worden in de bossen en dat ze de boswegen niet mogen verlaten,
behoudens bij deelname aan activiteiten toegestaan door of behoudens het jachtdecreet. Opgeheven. Art.3 van het besluit
somt de uitzonderingen op.
2
In artikel 2 van deze politieverordening geldt een supplementair verbod op ambulante activiteiten tijdens feestelijkheden of
andere bijzondere omstandigheden. Voorbeelden: ambulante activiteiten n.a.v. festivals, in de nabijheid van braderijen, nabij
grote volkstoelopen, … Dit verbod is beperkt in plaats en tijd en heeft als doel om oneerlijke concurrentie te voorkomen.
Waarzeggen zoals bedoeld in het vroegere art. 563, 1° SW, zoals opgeheven door art. 4 van de wet van 17 juni 2004 (B.S
23/07/2004) m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties, valt ook onder dit artikel.
3
Uitwerpselen van katten en honden mogen nooit in de GFT-container. De IOK geeft jaarlijks een folder uit met een
opsomming van alle zaken die als GFT moeten beschouwd worden.
1

Het Groenten-, Fruit- en Tuinafval wordt hierna GFT-afval genoemd.
1.2
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder organisch-biologisch bedrijfsafval verstaan: alle
afvalstoffen, vermeld in artikel 1.1 ontstaan door een met de huishoudens vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
1.3
Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en dierlijk
afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer,
metaal, blik, kattenbakvulling, mest, vlees- en visresten, mosselschelpen, e.d. worden niet als GFT-afval en
organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval beschouwd. Uitzondering wordt gemaakt voor kranten die
onderaan in de container gelegd worden om de lediging te vergemakkelijken.
1.4

De bepalingen rond het groenafval en vergelijkbaar bedrijfsafval worden beschreven in deel 2.

Hoofdstuk VII
Deel 2

Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons (PMD).
Specifieke bepalingen

Artikel 5
De bedoelde PMD-zakken kunnen ofwel uitgerust zijn met een bijgeleverde sluitstrip ofwel met een
trekbandsysteem ofwel met een wave-top-sluiting. De aanbieder dient de zakken te sluiten met het betreffende
systeem. Een andere manier om de zak te sluiten (plakband, …) mag niet worden gebruikt.
Hoofdstuk IX

Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen

Deel 2 Specifieke bepalingen
Artikel 5
Erkende Instellingen die een overeenkomst afsloten met de stad Turnhout voor het inzamelen van textiel d.m.v.
textielcontainers op privéterrein zullen ten allen tijde de directe omgeving rond de containers rein houden.
Artikel 6 Sancties
Inbreuken op artikel 5 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350
euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

AFDELING III

AMBULANTE EN KERMISACTIVITEITEN

Hoofdstuk II

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Deel 2

Specifieke bepalingen

Artikel 9

Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten

9.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt
worden door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal
gebeuren door middel van een schrijven gericht aan alle standhouders met een abonnement en aan alle
geregistreerde plaatsaanvragers.
Sinds 2013 mag er van IOK Afvalbeheer geen mest in de gft-container, ook niet de mest van niet-vleesetende huisdieren.

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van voornoemd koninklijk
besluit van 24 september 200636 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen
die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

Hoofdstuk VI Manifestaties waarbij particulieren hun goederen kunnen
verkopen
Deel 2

Specifieke bepalingen

Artikel 2
De gemeente richt op haar grondgebied volgende manifestatie in waarbij particulieren hun goederen kunnen
verkopen:
De antiek-, kunst-, en curiosamarkt
Omgeving kasteel en hal Cultuurcentrum “de Warande”.
De tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt.
Deel 2 Specifieke bepalingen mbt de antiek-, kunst-, en curiosamarkt in en rond het Cultuurcentrum de
Warande
Artikel 4

Toegestane verkoopwaar

Mogen te koop worden aangeboden:
- kunstvoorwerpen: o.a. schilderijen, beeldhouwwerk, grafiek, kunstfoto’s, kunstambachtelijke voorwerpen
(deze opsomming is niet beperkend);
- antieke en oude voorwerpen; te weten de voorwerpen die omwille van hun ouderdom en aard niet meer in de
normale handel zijn opgenomen;
- curiosa: voorwerpen die – gezien hun eigenaardig karakter – niet in de normale handel, behoudens in de
antiekhandel, zijn opgenomen;
- tweedehandskleding en –textiel (geen stockverkoop, op voorwaarde dat de kraam als volgt is samengesteld
max. ¼ kleding – min. ¾ antiekcuriosa of andere tweedehandse goederen); (steeds uitgesloten: stockverkoop
van tweedehandskleding en –textiel);
- tweedehands schoenen;
- tweedehands handtassen;
- pompoenen, noten, kastanjes, sierfruit (enkel bedoeld als decoratie; niet als voeding);
- tweedehands video’s, cd’s, dvd’s (niet gekopieerd);
- tweedehands game boys, computer spelletjes (niet gekopieerd);
- tweedehands elektronische apparaten (behoudens de uitzonderingen genoemd in artikel 5);
Deel 3 Specifieke bepalingen mbt de tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt.
Artikel 12
- De tweedehands boekenmarkt wordt georganiseerd op de Jacobsmarkt elke zondagvoormiddag (behalve op
verkiezingsdagen en uitzonderingen bepaald door het college van burgemeester en schepenen) van 08u00 tot
12u30.
- Er mogen geen standplaatsen ingenomen worden voor toegangen van woningen of appartementen. Verder dient
er 1.5m vrij te blijven tussen de standplaats en de gevel van de gebouwen.
- Er mogen geen standplaatsen ingenomen worden in de groencirkel op de Jacobsmarkt, eveneens niet op de zone
waar terrasvergunningen voor werden afgeleverd door de stad Turnhout.
Artikel 13
Mogen te koop worden aangeboden:
- Tweedehands boeken

-

Tweedehands partituren
Tweedehands tijdschriften, stripverhalen en prentkaarten
Tweedehands vinylplaten
Verzamelobjecten op papieren dragers (postzegels, sigarenbandjes, bierviltjes, doodsprentjes,
landkaarten)

Andere goederen mogen niet te koop worden aangeboden.
Artikel 14
De tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt gaat door op het terrein zoals aangeduid op bijgevoegd plan.
Artikel 15
De standplaatsen dienen aaneengesloten te worden ingenomen volgens beschikbaarheid. De marktmeester duidt
de standplaatsen aan.
Artikel 16
Iedere deelnemer zorgt zelf voor de volledige opruiming van zijn stand. Er mogen geen materialen of afval worden
achtergelaten op de marktzone.
Deel 4 Specifieke bepalingen mbt de antiek-, kunst-, en curiosamarkt in en rond het Cultuurcentrum de
Warande en de tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt.
Artikel 12 17
12.1 17.1
Handelaars:
- de marktruime bestemd voor handelaars-antiquairs en handelaars-ambachten, is beperkt tot 1/3 van de
beschikbare marktruimte;
- deze handelaars moeten vooraf hun aanvraag tot deelname indienen;
- indien de aanvraag tot deelname groter is dan de beschikbare ruimte, zal er een beurtrol worden
opgesteld;
- er mag noch rond de antiekmarkt, noch op de ingenomen ruimte reclame gevoerd worden voor goederen
die zouden verkocht worden in de zetel van firma of de woonplaats;
- de handelaars moeten er zich toe verinden de antiekmarkt niet te gebruiken in hun (eventuele) publiciteit;
- alleen die producten die tentoongesteld worden, mogen te koop worden aangeboden;
- handelaars moeten in hun stand melding maken van naam, adres, ondernemingsnummer en dienen ten
allen tijde te schikken naar de wet op de handelspraktijken. Het naleven hiervan kan ten allen tijde door de
bevoegde diensten gecontroleerd worden;
- zij moeten streven naar een variëteit in de aangeboden voorwerpen.
12.2 17.2
Niet-handelaars:
- op de ingenomen ruimte mag geen reclame gevoerd worden die zou verwijzen naar het eigen adres;
- zij moeten zich ertoe verbinden de antiekmarkt niet te gebruiken in hun (eventuele) reclame;
- alleen die producten die tentoongesteld worden, mogen te koop worden aangeboden;
- zij moeten streven naar een variëteit in de aangeboden voorwerpen.
Artikel 13 18
De marktleid(st)er waakt over het goede verloop van de markt en int de standgelden. Zo nodig wordt bijstand van
de politie ingeroepen.
Artikel 14 19
Het niet naleven van één der artikelen van dit reglement kan aanleiding geven tot volledige of tijdelijke uitsluiting
van deelname. Deze uitsluiting wordt door de marktleidster of zijn afgevaardigde tijdelijk uitgesproken en kan
definitief bekrachtigd worden door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 15 20
Onvoorziene gevallen worden door het college van burgemeester en schepenen van Turnhout beslecht.

Artikel 16 21
16.1 Jeugdbewegingen en verenigingen met een menslievend doel hebben de mogelijkheid om een
verkoopsstand te plaatsen op de zondagse antiek- en curiosamarkt aan de Warande.
Handelaars of privépersonen zijn uitgesloten van deze regeling.
De standplaats wordt toegekend na het indienen van een schriftelijke aanvraag bij de dienst markten,
Campus Blairon 200, 2300 Turnhout. De aanvraag dient minstens drie weken op voorhand te gebeuren.
16.2 Per zondag kan slechts één vereniging op de antiekmarkt een verkoopsstand plaatsen. Bij meerdere
aanvragen worden deze genoteerd in een registerboek en toegekend volgens datum van aanvraag.
16.3 Jeugdverenigingen of verenigingen met een menslievend doel kunnen maximaal twee keer per jaar een
standplaats aanvragen voor de zondagse antiek- en curiosamarkt.
16.4 De jeugdvereniging of vereniging met een menslievend doel dient zich in de verkoopsstand duidelijk
kenbaar te maken, d.m.v. een uithangbord met daarop naam en adres van de vereniging, alsook de naam
van de verantwoordelijke.
16.5 De standplaats die door de marktleid(st)er wordt toegekend aan de jeugdverenigingen of verenigingen met
een menslievend doel bedraagt maximaal drie meter. Voor deze standplaats dient dezelfde retributie te
worden betaald als die welke geldt voor de andere standhouders.
16.6 Door de jeugdverenigingen of verenigingen met een menslievend doel mogen geen frisdranken of
alcoholische dranken worden verkocht.

Artikel 17 22

Sancties

Inbreuken op de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 16.6 21.6 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of
meerderjarig is.
__________________________________________________________________________________________

AFDELING V

OPENBARE VEILIGHEID

Hoofdstuk 1

Brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen 4

Artikel 42
Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, kolommen trappen en van de
(valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de wanden van lokalen (zie tabel 1).
De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing op de vernieuwde delen:
Tabel 1
Voor nieuwe gebouwen gelden de basisnormen brandveiligheid: het koninklijk besluit van 07 juli 1994 (BS 26/04/1995) en
latere wijzigingen en het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 (BS 21/09/2012). Krachtens de artikelen 119 en 135 $ 2, 5° van de
nieuwe gemeentewet en artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 (BS 20/09/1979) betreffende de preventie van brand en
ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, kan de gemeenteraad
verordeningen in geval van branden en ontploffingen uitvaardigen. De gemeenteraden zijn dus bevoegd om maatregelen uit te
vaardigen inzake brandpreventie en brandbestrijding. Minister Dua heeft in de commissievergadering van 01 februari 2001 in
het Vlaams Parlement benadrukt dat de gemeenten een grote bevoegdheid ter zake hebben omdat zij middels verordeningen
van de gemeenteraad, maatregelen ter preventie van brand en ontploffingen kunnen opleggen in toepassing van de federale
wetgeving.
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Vloerbekledingen

Verticale wanden

A0 of A2FL-s2

A0 of A2-s3,d2

Plafonds en
valse plafonds
A0 of A2-s3,d0

A3 of EFL

A4 of E-d2

A4 of E-d2

A2 of BFL-s2

A0 of A2-s3,d2

A0 of A2-s3,d0

Keukens

A3 of CFL-s2
A3 of CFL-s1
A3 of DFL-s2
A3 of DFL-s1
A3 of CFL-s2

A2 of C-s3,d2
A2 of C-s1,d2
A3 of D-s3,d2
A3 of D-s2,d2
A2 of C-s2,d2

A2 of C-s3,d0
A2 of C-s1,d0
A3 of D-s3,d0
A3 of D-s2,d0
A2 of C-s2,d0

Trappenhuizen

A3 of EFL
A3 of EFL
A3 of DFL-s2

A3 of E-d2
A3 of E-d2
A3 of D-s3,d1

A3 of E-d1
A3 of E-d1
A3 of D-s3,d1

Technische lokalen
Parkeerruimten
Machinekamers van liften
Technische schachten
Liftkooien

Evacuatiewegen
Zalen, lokalen toegankelijk voor publiek
Andere lokalen
LG
MG
HG

Artikel 65
Bouwmaterialen, versieringen en bekledingen
65.2
Bijkomend voor categorie B, C en D
Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, kolommen trappen en van de
(valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de wanden van lokalen (zie tabel 1).
De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing:
Tabel 1
Vloerbekledingen

Verticale wanden

A0 of A2FL-s2

A0 of A2-s3,d2

Plafonds en
valse plafonds
A0 of A2-s3,d0

A3 of EFL

A4 of E-d2

A4 of E-d2

A2 of BFL-s2

A0 of A2-s3,d2

A0 of A2-s3,d0

Keukens

A3 of CFL-s2
A3 of CFL-s1
A3 of DFL-s2
A3 of DFL-s1
A3 of CFL-s2

A2 of C-s3,d2
A2 of C-s1,d2
A3 of D-s3,d2
A3 of D-s2,d2
A2 of C-s2,d2

A2 of C-s3,d0
A2 of C-s1,d0
A3 of D-s3,d0
A3 of D-s2,d0
A2 of C-s2,d0

Trappenhuizen

A3 of EFL
A3 of EFL
A3 of DFL-s2

A3 of E-d2
A3 of E-d2
A3 of D-s3,d1

A3 of E-d1
A3 of E-d1
A3 of D-s3,d1

Technische lokalen
Parkeerruimten
Machinekamers van liften
Technische schachten
Liftkooien

Evacuatiewegen
Zalen, lokalen toegankelijk voor publiek
Andere lokalen
LG
MG
HG

Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen
ondergrond wordt voorzien.
Deel 7

Controle, afwijkingen en administratieve maatregelen

7.1

Controles - Veiligheidsregister

Artikel 69
Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), een
bevoegd installateur (BI) of een daartoe erkend / geaccrediteerd organisme voor technische controles (EDTC).
Installatie
Personenliften

Controleorgaan Periodiciteit
EDTC
3-maandelijks indien niet-gecertificeerd
onderhoudsbedrijf liften
6-maandelijks indien gecertificeerd
onderhoudsbedrijf liften
Goederenliften
EDTC
Jaarlijks
Centrale verwarming (op vaste of vloeibare BI / BP
Jaarlijks
brandstof) en schouwen
Centrale verwarming op gasvormige
BI / BP
2-jaarlijks
brandstof
Alarm *
BI / BP
Jaarlijks
Branddetectie *
BI / BP
Jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen *
BI / BP
Jaarlijks
Individuele gasverwarmingstoestellen *
BI
Jaarlijks
Dichtheidsproef gasinstallatie
EDTC
5-jaarlijks
Gashouders (tanks > 300 l) *
EDTC
5-jaarlijks
Laagspanningsinstallatie * +
EDTC
5-jaarlijks
veiligheidsverlichting *
Hoogspanningsinstallatie
EDTC
Jaarlijks
Autonome branddetector (battery check)
BP
3-maandelijks
Controle werking veiligheidsverlichting
BP
3-maandelijks
Staat brandwerende deuren
BP
Jaarlijks
Dampkappen
BP
Jaarlijks
Installaties aangeduid met een "*" worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij
transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij
bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.
Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.

Hoofdstuk IV

Brandveiligheid in verhuurde kamerwoningen

Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
kamerdecreet: het decreet van 4 februari 1997 houdende kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en
studentenkamers en latere wijzigingen.5
Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en latere wijzigingen. 6
Verhuurvergunning: voorafgaandelijke vergunning voor de verhuur van kamers in een kamerwoning door de
burgemeester afgeleverd met het oog op de naleving van de normen van het onderhavig reglement, zoals
bedoeld in artikel 9 van het kamerdecreet artikel 6 van de Vlaamse Wooncode.7

Bepalingen in verband met de hygiëne en elementaire kwaliteits- en veiligheidsnormen zijn opgenomen in het decreet van
4 februari 1997 (BS 07/03/1997) en in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 (BS 10/12/2003).
6 Bepalingen in verband met de hygiëne en elementaire kwaliteits- en veiligheidsnormen zijn opgenomen in het decreet van 15
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en latere wijzigingen en in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen van 12 juli 2013.
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Artikel 2
Toepassingsgebied
Dit reglement is, zonder afbreuk te doen aan de normen van het Kamerdecreet de Vlaamse Wooncode, van
toepassing op alle kamerwoningen, met uitzondering van de gebouwen waarvoor door de wetgever speciale
voorwaarden inzake brandveiligheid en/of hygiëne worden opgelegd.
Artikel 3

Verhuurvergunning

3.1
Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw vereiste vergunning, is
het verboden een kamer te huur te stellen of te verhuren zonder verhuurvergunning van de burgemeester.
Deze verhuurvergunning wordt slechts afgeleverd indien:
er ofwel conform artikel 10 van het kamerdecreet artikel 7 van de Vlaamse Wooncode een conformiteitsattest is
afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen en de kamer voldoet aan de bijkomende
veiligheids- en kwaliteitsnormen vastgesteld in deze politieverordening.
ofwel, de kamer voldoet aan de normen gesteld in het kamerdecreet de Vlaamse Wooncode en aan de bijkomende
veiligheids- en kwaliteitsnormen vastgesteld in deze politieverordening.
De verhuurvergunning is geldig voor een periode van 10 jaar. Een nieuwe verhuurvergunning dient aangevraagd
te worden uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende verhuurvergunning.
Artikel 4
Aanvraag van de verhuurvergunning
De verhuurder van het pand waarin kamers worden ingericht na de inwerkingtreding van deze politieverordening,
moet in het bezit zijn van een verhuurvergunning.
De verhuurder van kamers, die reeds zijn ingericht op de datum van de inwerkingtreding van deze
politieverordening, moet vanaf 1 januari 2010 eveneens over een verhuurvergunning beschikken.
De datum van kamerwoning en eerste ingebruikname van deze kamers zal blijken uit:
een geldige stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen, omvormen, verbouwen of uitbreiden van een pand
naar een ‘kamerwoning’ zoals bedoeld in artikel 1.
Bij ontstentenis van een stedenbouwkundige vergunning, uit de gegevens van het rijksregister voor zover uit de
inschrijvingen blijkt dat afzonderlijke busnummers werden toegekend aan de onderscheiden kamerwoningen
Indien niet op een overtuigende manier kan worden aangetoond dat de kamers werden gerealiseerd voor de
inwerkingtreding van dit reglement, worden deze beschouwd als nieuwe kamers en is een verhuurvergunning
derhalve verplicht.
De aanvraag tot verhuurvergunning dient te gebeuren door middel van een aanvraagformulier dat door de
gemeente ter beschikking wordt gesteld.
Bij deze aanvraag dient te worden vermeld of bijgevoegd:
Het conformiteitsattest zoals bepaald in het kamerdecreet de Vlaamse Wooncode, indien voorhanden;
een plan of schets op schaal van de volledige kamerwoning met situering van kamers en vermelding van de
netto-vloeroppervlakte, met aanduiding van de verhuurde kamers en de gemeenschappelijke ruimten, wordt
gevoegd in bijlage;
het aantal huurders of potentiële huurders;
de aard van de gebruikte materialen indien de oorspronkelijke indeling van het gebouw door de plaatsing van
tussenwanden werd veranderd;
een schriftelijke, ondertekende en gedagtekende verklaring van de aanvrager waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de
bevoegde diensten, zoals bedoeld in artikel 21, steeds de controle mogen verrichten tussen 08 u en 20 u,

Krachtens artikel 9 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en
studentenkamers, kan de gemeenteraad strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen opleggen dan voorzien in het decreet, mits
bekrachtiging door de Vlaamse Regering.
Krachtens artikel 6 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, kan de gemeenteraad strengere
veiligheids- en kwaliteitsnormen opleggen dan vastgesteld door de Vlaamse Regering, mits bekrachtiging door de Vlaamse
Regering.
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binnen de wettelijke bepalingen terzake, ten einde te kunnen vaststellen of het gebouw in overeenstemming is
en blijft met onderhavige normen;
Bij elke wijziging van de toestand dient een nieuwe aanvraag binnen de 15 dagen te worden gedaan aan de
burgemeester.
Artikel 5

Afhandeling aanvraag

5.2
De burgemeester kan een voorwaardelijke verhuurvergunning afleveren en een termijn bepalen
waarbinnen aan deze voorwaarden dient voldaan te worden.
Indien de kamerwoning niet voldoet aan de normen van het Kamerdecreet de Vlaamse Wooncode kan de
burgemeester geen voorwaardelijke vergunning afleveren. De sanctiemogelijkheden zoals voorzien in het
Kamerdecreet blijven onverminderd van toepassing.
Artikel 6

Kamers

6.2
Onverminderd artikel 4.2° van het kamerdecreet artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, moet elke kamer
voorzien zijn van een rechtstreeks buitenraam dat kan geopend worden, zodanig dat er voldoende daglicht en
verse lucht binnen kan. De ramen moeten een minimumoppervlakte van 1 m² per kamer hebben. Koepels in een
plat dak, al dan niet open draaiend, komen niet in aanmerking voor verlichting en/of luchten.
Artikel 8
Gemeenschappelijke ruimten – kookgelegenheid
Een gemeenschappelijke kookruimte dient te voldoen aan volgende kenmerken:
 het lokaal met de gemeenschappelijke kookgelegenheid moet beantwoorden aan de bezettingsnormen zoals
bepaald in het kamerdecreet de Vlaamse Wooncode.
 de gemeenschappelijke kookruimte is toegankelijk via de gemeenschappelijke ruimten.
 de kookgelegenheid mag niet ingericht worden in de gemeenschappelijke gang of het trappenhuis.
Artikel 11

Voorschriften voor sommige bouwelementen

11.1
Structurele elementen
De structurele elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren zoals: kolommen, dragende wanden,
hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het gebouw vormen hebben een
graad van weerstand tegen brand (Rf) van:
Voor categorie 1: Rf = ½ u R30
Voor de categorieën 2 en 3: Rf = 1 u R60
Bestaande structurele elementen moeten ofwel voldoen aan bovengenoemde eis of moeten gebouwd zijn in
metselwerk of beton.
Indien de bestaande structurele elementen niet beantwoorden aan de hierboven genoemde voorschriften wordt de
kamerwoning uitgerust met een algemene en automatische brandmeldinginstallatie branddetectie-installatie.
De structuur van het dak moet een stabiliteit bij brand van minimaal een half uur R30 bezitten. Dit voorschrift is niet
van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met een Rf-waarde van
minimaal ½ u brandweerstand EI30.
11.2
Valse plafonds
In de evacuatiewegen van de kamerwoningen hebben de valse plafonds een stabiliteit van ½ u bij brand R30.
Indien aan dit voorschrift niet voldaan is, wordt de kamerwoning uitgerust met een algemene en automatische
branddetectie-installatie.
11.3
Binnenwanden
De verticale en horizontale binnenwanden die de kamers begrenzen hebben tenminste een brandweerstand
Rf ½ u EI30 of zijn gebouwd in metselwerk of beton. Deze bepaling is niet van toepassing op de deuren.
Indien aan bovenvermeld voorschrift niet voldaan is wordt de kamerwoning uitgerust met een algemene en
automatische brandmeldinginstallatie branddetectie-installatie.

Artikel 12 Compartimentering
De wanden die de aangrenzende gebouwen scheiden van een kamerwoning moeten een brandweerstand hebben
van Rf = 1 u EI60. In deze wanden mag een verbinding tussen gebouwen bestaan via een zelfsluitende of bij brand
zelfsluitende deur met een brandweerstand van minimum een Rf = ½ u EI130.
Kamerwoningen moeten gescheiden zijn van gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen (zoals cafés, dancings,
restaurants en gelijksoortige inrichtingen) door bouwelementen (wanden, vloeren en plafonds) door
bouwelementen met een brandweerstand van minimum Rf = 1uur EI60. Deuren aangebracht in deze wanden
moeten zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn en hebben een brandweerstand van minimum ½ u EI130.
Artikel 13
13.1

Evacuatie

Algemeenheden

De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over het gebouw en moeten een snelle en gemakkelijke
ontruiming van de personen toelaten. De evacuatiewegen moeten zo worden aangelegd en verdeeld dat ze steeds
onafhankelijk blijven van elkaar. Een evacuatieweg blijft bruikbaar als een andere evacuatieweg onbruikbaar wordt.
Elke bouwlaag heeft minstens twee evacuatiemogelijkheden.
De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnen - of buitentrap.
Aanvaardbare oplossingen voor de tweede vluchtmogelijkheid zijn:
Voor categorie 1:
 een tweede binnentrap
 een buitentrap
 een al dan niet uitklapbare buitenladder
 een opendraaiende of openschuivende gevelopening per kamer, indien de kamervloer zich lager bevindt
dan 3 meter boven de begane grond, ofwel grenst aan een stevig begaanbaar afdak of platform met
buitenladder
 een andere door de brandweer goedgekeurde vluchtmogelijkheid
Voor categorieën 2 en 3:
 een tweede binnentrap
 een buitentrap
 een andere door de brandweer goedgekeurde vluchtmogelijkheid
Voor de kamerwoningen van de categorie 2 mag eveneens van de laddervoertuigen van de brandweer gebruik
gemaakt worden als tweede evacuatiemogelijkheid. In dat geval moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
 de kamerwoning moet uitgerust zijn met een algemene en automatische branddetectie-installatie;
 de verhuureenheid moet beschikken over een terras of een opendraaiende of openschuivende
gevelopening, bereikbaar voor de laddervoertuigen van de brandweer;
 de binnenwanden (wanden, vloeren en plafond) van de verhuureenheid moeten een brandweerstand
hebben Rf ½ uur EI30;
 de toegangsdeur tot de verhuureenheid is van het brandwerende type Rf ½ uur EI130.
De te gebruiken gevelopeningen moeten een vlotte en veilige evacuatie mogelijk maken.
De af te leggen weg mag niet groter zijn dan 30 m tot de eerste vluchtmogelijkheid en 60 m tot de tweede
vluchtmogelijkheid. De lengte van de doodlopende delen van de evacuatiewegen bedraagt niet meer dan 15 m.
13.2

Evacuatiewegen

13.2.3 Wanden van evacuatiewegen
De binnenwanden van evacuatiewegen hebben een brandweerstand:
 voor categorie 1: Rf ½ u EI30
 voor categorieën 2 en 3: Rf 1 u. EI60
Indien voor de kamerwoningen van categorie 1 aan bovenvermelde voorschriften niet voldaan is, wordt de
kamerwoning uitgerust met een algemeen en automatische brandmeldinginstallatie branddetectie-installatie.

13.2.4.1
Binnentrappen
Trappen moeten beantwoorden aan de volgende kenmerken:
ze hebben een minimale nuttige breedte van 0,80m (minimum 0,70m voor bestaande trappen);
de aantrede van de trede is in elk punt ten minste 0,20m (ten minste 0,18m voor bestaande trappen);
de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18m bedragen (maximum 0,20 m voor bestaande trappen);
de helling van de trap mag niet meer dan 75% bedragen (maximale hellingshoek van 37 °). Voor bestaande
trappen mag de helling van de trap niet meer dan 100% bedragen (maximale hellingshoek van 45 °)
De trap is van het “rechte type”. Wenteltrappen worden toegelaten zo ze verdreven treden hebben en zo hun
treden, naast de hiervoorvermelde vereisten, met uitzondering van voornoemd punt (bolletje) 2, ten minste
0,24m aantrede hebben op de looplijn (ten minste 0,20m voor bestaande trappen).
Alle trappen zijn langs beide zijden voorzien van een stevig vastgehechte leuning, die zo mogelijk doorloopt op de
bordessen. Voor trappen met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m volstaat één leuning, voor zover er geen
valgevaar is.
Trappen evenals de overlopen dienen een stabiliteit bij brand van 1/2h R30 te hebben of dezelfde opvatting van
constructie als een betonplaat met brandweerstand Rf ½ uur R30.
Bestaande houten trappen dienen aan de onderzijde bekleed met brandwerende beplating met een
brandweerstand van 1/2h EI30.
13.2.5 Binnentrappenhuizen (categorie 2 en 3)
De trappen moeten toegang geven tot het evacuatieniveau.
Elke binnentrap in een kamerwoning van de categorie 2 en 3 wordt ommuurd.
Voor kamerwoningen van categorie 2 en zo er slechts 6 kamers per bouwlaag zijn, mogen de muren en
toegangsdeuren van de kamers per bouwlaag de ommuring volgen.
In geval van ommuring moeten de wanden van de trappenhuizen ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton, ofwel
een brandweerstand hebben van Rf = 1 u EI60.
De toegang tot de trappenhuizen geschiedt voor de kamerwoningen van categorie 2 en 3 via deuren met een
brandweerstand Rf ½ u EI130.
De deuren zijn van het zelfsluitende of bij brand zelfsluitende type.
Trappenhuizen die de ondergrondse verdiepingen bedienen, mogen niet rechtstreeks het verlengde zijn van
degene die de verdiepingen boven het evacuatieniveau bedienen. Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven
het andere mag liggen, mits de wanden die ze scheiden voldoen aan de voorwaarden vereist voor de wanden en
deuren van de trappenhuizen.
Bovenaan elk trappenhuis zit een horizontale, verticale of hellende verluchtingsopening, die uitmondt in open lucht
met een oppervlakte van minimum 0,5 m² voor de categorie 1 en 2 of 1 m² voor de categorie 3.
Voor gebouwen van categorie 2 of 3 dient op het evacuatieniveau in de nabijheid van de toegangsdeur een
handbediening voorzien voor het openen en sluiten van de verluchtingsopeningen.
Artikel 14
14.2

Bekleding en wandversiering

Minimumeisen

De minimumeisen waaraan de bekleding en de wandversiering moeten voldoen zijn:
Lokaal en / of ruimten
Liftschachten
Machinekamers
Parkeerruimten
Technische lokalen
Stookplaatsen

Vloerbekleding

Bekleding van plafonds
en valse plafonds

A0

Vlottende en vaste
bekleding van verticale
wanden
A0

A0

A1

A1

A0

Gemeenschappelijke
keukens
Evacuatiewegen
Binnentrappenhuizen
Liftkooi
Alle andere lokalen
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3

A3

A2

A1

A3

A2

A2

A4
A4
A3

A4
A4
A3

A2
A2
A2

Vloerbekledingen

Verticale wanden

A0 of A2FL-s2

A0 of A2-s3,d2

Plafonds en
valse plafonds
A0 of A2-s3,d0

A3 of EFL

A4 of E-d2

A4 of E-d2

A2 of BFL-s2

A0 of A2-s3,d2

A0 of A2-s3,d0

Keukens

A3 of CFL-s1

A2 of C-s1,d2

A2 of C-s1,d0

Trappenhuizen

A3 of DFL-s1

A3 of D-s2,d2

A3 of D-s2,d0

Evacuatiewegen

A3 of CFL-s2

A2 of C-s2,d2

A2 of C-s2,d0

Zalen, lokalen toegankelijk voor publiek

A3 of EFL
A3 of EFL
A3 of DFL-s2

A3 of E-d2
A3 of E-d2
A3 of D-s3,d2

A3 of E-d1
A3 of E-d1
A3 of D-s3,d1

Andere lokalen
LG
MG
HG

Artikel 15

Technische lokalen, stooklokalen
Parkeerruimten
Machinekamers van liften
Technische schachten
Liftkooien

Constructievoorschriften voor bijzondere lokalen

15.1
Stookplaatsen
Als het totaal nuttig warmtevermogen van de generator kleiner is dan of gelijk aan 30 kW, mag deze ondergebracht
worden in een lokaal dat ook voor andere doeleinden gebruikt wordt, met uitzondering van bad – en slaapkamers.
Indien dit lokaal deel uitmaakt van de kamer of indien het een gemeenschappelijke ruimte is die ook een
woonfunctie heeft (woonkamer, keuken, studeerkamer, speelkamer) of een toiletruimte is, dient het om een
luchtdicht toestel met schoorsteen- of gevelafvoer (gesloten toestel type C) te gaan. Toestellen met een open
verbrandingskring zijn niet toegelaten in de kamer of in gemeenschappelijke ruimten met een woonfunctie.
In het geval het totaal nuttig warmtevermogen groter is dan 30 kW en kleiner is dan 70 kW, is er een afzonderlijk
lokaal nodig dat beantwoordt aan:
De muren, wanden, vloeren en zolderingen van de stookplaatsen hebben ten minste Rf 1 uur EI60.
 Als er gebruik gemaakt wordt van vloeibare of gasvormige brandstoffen moet elke verbinding tussen de
stookplaats en het gebouw, en tussen de stookplaats en de brandstofopslagplaats, afgesloten zijn door
een zelfsluitende en brandwerende deur Rf ½ uur EI130. Het is in alle omstandigheden verboden ze in
open stand te houden.
 De stookplaatsen moeten behoorlijk verlucht zijn.
Gaswandketels van het gesloten type C met een gecumuleerd vermogen tot 70 kW moeten niet in een
gecompartimenteerde en verluchte ruimte worden opgesteld.
Voor stookplaatsen met een totaal nuttig warmtevermogen van meer dan 70 kW is de Belgische Norm NBN
B61-001 van toepassing.

15.4
Gemeenschappelijke keukens en eetplaatsen (niet van toepassing voor kamerwoningen met minder
dan 4 kamers)
De wanden van de gemeenschappelijke keuken en de combinatie keuken-eetplaats moeten ofwel gebouwd zijn in
metselwerk of beton, ofwel voldoen aan de hierna volgende minima:
 voor categorie 1: Rf = ½ uur EI30
 voor de categorieën 2 en 3: Rf = 1 uur EI60
De deuren die bovengenoemde lokalen afsluiten moeten een brandweerstand hebben van Rf = ½ uur EI130 en zijn
van het zelfsluitende of bij brand zelfsluitende type.
15.6
Garages (niet van toepassing voor kamerwoningen met minder dan 4 kamers)
De in- en aangebouwde garages en parkeerruimten zijn van andere lokalen gescheiden door wanden met een
brandweerstand Rf van 1 uur EI60 en zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een brandweerstand Rf =
½ uur EI130.
15.7
Kelders
In de kelder mag geen brandbaar materiaal of afval gestapeld worden tenzij dit met orde gebeurt in een daartoe
speciaal ingerichte ruimte. Deze ruimte kan uit meerdere lokalen bestaan.
De wanden, vloeren en plafond van deze ruimte moet een brandweerstand hebben van minimum Rf = 1 uur EI60.
De ruimte moet afgesloten worden met een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met een brandweerstand
van minimum Rf = ½ uur EI130.
In de nabijheid van de keldergaten of andere openingen, mag er zich geen brandbaar materiaal bevinden.
De kelders moeten permanent verlucht zijn.
15.8
Lokalen voor de opslag van huisvuil
De wanden van het lokaal voor de opslag van huisvuil moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton, ofwel
voldoen aan de hierna volgende minima:
 voor categorie 1: Rf = ½ uur EI30
 voor de categorieën 2 en 3: Rf = 1 uur EI60
Indien dit lokaal niet uitgeeft op de buitenlucht, dan moet de toegang tot dit lokaal geschieden via een zelfsluitende
en brandwerende deur Rf ½ uur EI130.
Artikel 16

Uitrusting van de kamerwoningen

16.1
Liften en goederenliften
Het geheel van de liften en goederenliften, bestaande uit één of meer schachten, is begrensd door wanden
gebouwd in metselwerk of beton of door wanden met een brandweerstand Rf van minstens:
 Voor categorie 1: Rf = ½ uur EI30
 Voor categorie 2 en 3: Rf = 1 uur EI60.
Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de wanden die deel uitmaken van de gevel.
De voorzijde van de liftbordes, de deuren inbegrepen, voldoet gedurende een half uur aan de criteria van stabiliteit
en vlamdichtheid.
Artikel 17

Onderhoud en controle

17.1
Controle door derden
Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), een
bevoegd installateur (BI) of een daartoe erkend / geaccrediteerd organisme voor technische controles (EDTC).
Installatie
Personenliften

Controleorgaan
EDTC

Goederenliften
Centrale verwarming (op vaste of
vloeibare brandstof) en schouwen
Centrale verwarming op gasvormige

EDTC
BI / BP

Periodiciteit
3-maandelijks indien niet-gecertificeerd
onderhoudsbedrijf liften
6-maandelijks indien gecertificeerd
onderhoudsbedrijf liften
Jaarlijks
Jaarlijks

BI / BP

2-jaarlijks

brandstof
Alarm *
Branddetectie *
Brandbestrijdingsmiddelen *
Individuele gasverwarmingstoestellen *
Dichtheidsproef gasinstallatie
Gashouders (tanks > 300 l) *
Laagspanningsinstallatie * +
veiligheidsverlichting *
Hoogspanningsinstallatie
Autonome branddetector (battery check)
Controle werking veiligheidsverlichting
Staat brandwerende deuren
Dampkappen

BI / BP
BI / BP
BI / BP
BI
EDTC
EDTC
EDTC

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
5-jaarlijks
5-jaarlijks
5-jaarlijks

EDTC
BP
BP
BP
BP

Jaarlijks
3-maandelijks
3-maandelijks
Jaarlijks
Jaarlijks

Installaties aangeduid met een "*" worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij
transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij
bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.
Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.
Artikel 22

Toezicht en controle

22.1
Onverminderd artikel 20 van het kamerdecreet artikel 11 van de Vlaamse Wooncode 8 zijn de verhuurder
en huurder van een kamer verplicht toegang te verlenen tussen 08u en 20u aan de bevoegde ambtenaren zoals
bedoeld in artikel 21, teneinde toezicht te houden op de bepalingen van deze politieverordening.
Artikel 23 Sancties
Onverminderd artikel 17 van het kamerdecreet artikel 20 van de Vlaamse Wooncode worden de inbreuken op de
artikelen 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.3 en 22.1 gestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Artikel 24 Intrekking of schorsing
Onverminderd artikel 133 alinea 2 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet, artikel 15 van het kamerdecreet artikel
10 van de Vlaamse Wooncode en artikel 3.3 van deze politieverordening, kan het college van burgemeester en
schepenen conform artikel 4 §1 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties eveneens
overgaan tot schorsing of intrekking van de verhuurvergunning of sluiting van de kamerwoning, indien niet langer
voldaan is aan de bepalingen van deze politieverordening.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk VII

Bestrijding van geluidshinder

Artikel 1
Toepassingsgebied
Enkel indien hogere wetgeving9 niet van toepassing is, gelden de hierna volgende bepalingen tot bestrijding van de
geluidshinder op het grondgebied van de gemeente.
Conform artikel 20 van het decreet van 4 februari 1997 (BS 07/03/1997) hebben de burgemeester en de door hem
aangestelde technische ambtenaren en nog andere bevoegde personen artikel 11 van de Vlaamse Wooncode hebben de
instanties die bevoegd zijn om een conformiteitsonderzoek in te stellen het recht om tussen 08.00 en 20.00 uur de
kamerwoning te bezoeken.
9
Zie o.m. het Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 (BS 29/03/2012) tot wijziging van het koninklijk besluit van
24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen. Zo ook het Besluit van de
8

Hoofdstuk VIII

Het gebruik van springstoffen

Artikel 1
Buiten de gevallen bij de wet toegestaan is het verboden om, zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester,
zowel op de openbare weg als op private plaatsen, wensballonnen op te laten, ontploffend of feestvuurwerk te
ontsteken, stoffen die rook ontwikkelen en die bovendien vallen onder het MB van 03 februari 2000 (BS
19-02-2000) te ontsteken, knalbussen of voetzoekers te doen ontploffen, buskruit af te steken of om automatische
knalkanonnen of gelijkaardige apparaten te gebruiken.10
Artikel 2
Alle voorwerpen waarmee de overtreding in vorig artikel werd begaan, zowel de springstof als de apparaten kunnen
in beslag11 worden genomen. In dat geval worden ze, op diens verzoek, teruggegeven aan de bezitter of eigenaar
de eerstvolgende werkdag tijdens de bureau-uren.
Artikel 3
Het gebruik op een openbare plaats van speelgoedwapens en ontploffingstuigen in het algemeen, die personen
hinderen, kunnen kwetsen of schade kunnen toebrengen, is verboden.

Artikel 4

Sancties

Inbreuken op de artikelen 1 en 3 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal
175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk IX
Artikel 1

Occasionele evenementen
Definities

1.1
Occasioneel evenement.
Dit zijn occasionele eendaagse of meerdaagse feestelijkheden, zoals fuiven, bals, danspartijen, optredens en
dergelijke, met een openbaar karakter, waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt, georganiseerd
hetzij in open lucht, hetzij in een tent, hetzij in een niet Vlarem ingedeelde inrichting, hetzij in een Vlarem ingedeelde
inrichting (zijnde de meldingsplichtinge inrichtingen klasse 3 en de vergunningsplichtige inrichtingen klasse 2) .
Deze evenementen zijn al dan niet tegen betaling voor het publiek toegankelijk, ook al is de toegang tot bepaalde
categorieën van personen beperkt.
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op privé-feestelijkheden, zijnde die feestelijkheden waar niet iedereen zonder
onderscheid is toegelaten, die dus niet openstaan voor de eerste de beste, noch op feestelijkheden in private

Vlaamse Regering van 17/02/2012 (29/03/2012) tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008
tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het
maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen. Vanaf 1/1/2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen. Het
koninklijk besluit van 24/02/1977 is in Vlaanderen enkel nog van toepassing op bioscopen. Sedert 1/1/2013 is de regeling voor
zowel niet-ingedeelde muziekactiviteiten, als voor muziekactiviteiten in ingedeelde inrichtingen, volledig terug te vinden in
Vlarem II (hoofdstuk 6.7 + rubriek 32.1).
10 De tekst van dit artikel is vollediger dan de tekst van het oude artikel 553.1° van het strafwetboek zoals afgeschaft door
artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/07/2004). Het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende het algemeen
reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen (BS
22/12/1958) voorziet dat feestvuurwerk vrij mag verkocht worden aan personen boven de 16 jaar, weliswaar beperkt qua
hoeveelheid. Voor ontploffend vuurwerk is steeds een voorafgaande vergunning van de burgemeester vereist. De vergunning
kan de maatregelen bevatten om het ontsteken van vuurwerk op een veilige en gecontroleerde manier te laten verlopen.
Stoffen die rook ontwikkelen (rookbommen) vallen krachtens het MB van 03 februari 2000 (BS 19-02-2000) tot vaststelling van
de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren, onder “niet ontploffend vuurwerk”.
11 Voor de inbeslagname: zie de voetnoot bij afdeling VI, Hoofdstuk VII, artikel 16

inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6.7.2 Vlarem II, zijnde woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het
algemeen, alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn. 12
Bijgevolg is dit hoofdstuk niet van toepassing op de feestelijkheden waarvan de toegang afhankelijk is van een
persoonlijke en individuele oproeping die uitgaat van diegene die het recht heeft over het lokaal te beschikken waar
de feestelijkheid gehouden wordt.
Dergelijke privé-vergadering en bijhorende feestelijkheden op gesloten en bedekte plaatsen zijn beschermd door
de onschendbaarheid van de woning.
Artikel 9
Sancties
Onverminderd de toepassing van wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen worden de
overtredingen op de artikelen 2, 6.3, 6.4, 7 en 8 bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die
maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk XIII

Diverse vormen van overlast

Artikel 3
Onverminderd de bepalingen van Vlarem en van het artikel 89.8° van het veldwetboek, is het verboden hetzij in
open lucht hetzij in een kachel of andere verbrandingsinrichting, stoffen te verbranden die een sterk prikkelende
geur verspreiden.13

Artikel 13
13.1
Het is verboden om tussen 22.00 uur en 07.00 uur alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste
dranken al dan niet in gemixte vorm) te gebruiken op de openbare weg of het openbaar domein, buiten de terrassen
en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel. Het bezit van geopende recipiënten die
alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in onderhavig artikel.14
13.2
Het is de verantwoordelijke exploitanten of de door hen aangestelde personen van inrichtingen,
uitbatingen en hun aanhorigheden die al dan niet tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de
toegang beperkt tot bepaalde categorieën van personen, gelegen binnen de bebouwde kommen afgebakend met
de verkeersborden F1 en F3, verboden om in de maanden juni, juli en augustus tussen 00.00 uur en 08.00 uur
alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te verkopen en / of aan te
bieden15, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook, tenzij de consument na bestelling of aanbod bediend wordt
binnen de zaak of aanhorigheden (terras, tuin, …) en dit voor onmiddellijke consumptie aldaar.16
12

Voor de muziekactiviteiten die niet onder de toepassing van dit hoofdstuk vallen, kan wel een afwijking van de
omgevingsnormen aangevraagd worden, anders kan een feest in bijvoorbeeld een tuin nooit doorgaan.
Reden van schrapping: Voor privé feestelijkheden is Vlarem van kracht en kan geen afwijking op de omgevingsnormen worden
toegestaan.
13 Krachtens het Vlarem mag bepaald groenafval nog verbrand worden. Krachtens het veldwetboek mag dit niet dichter dan
op 100m van huizen, bossen en dergelijke. Krachtens het bosdecreet mag dit niet op minder dan 25 meter van bossen.
Regelmatig komen er evenwel oproepen van overlast van verbranding van stoffen die een prikkelende geur verspreiden. Dit
wordt dikwijls verbrand in kachels van woningen, bijgebouwen en dergelijke en zorgen voor overlast voor de omwonenden. De
omzendbrief OOP 30bis (punt II.1.1) adviseert om dit op te nemen in de gemeentelijke politieverordening. De vaststellingen
van de politieambtenaren zullen bepalend zijn om de prikkelende geur vast te stellen.
14 Het gebruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg of het openbaar domein bijvoorbeeld in de buurt van
nachtwinkels vormt hoe langer hoe meer een belangrijk overlast probleem. Het is opportuun om deze uren te laten
samenvallen met de uren van het nachtlawaai.
15 Artikel 6 van de wet van 24/01/1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers, ondermeer
gewijzigd door de wet van 10/12/2009 (BS 31/12/2009) voorziet dat het verboden is om alcohol te verkopen, te schenken of
aan te bieden aan min-zestienjarigen. Het is bovendien verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden
aan min-achttienjarigen.
16 Conform het arrest van de Raad van State van 25 mei 2000 en vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie moet er
een evenwicht gevonden worden tussen het principe van vrijheid van handel en nijverheid enerzijds en de handhaving van de

13.3
Een uitzondering op de artikelen 13.1 en 13.2 kan door de burgemeester toegestaan worden aan de
organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare weg of openbaar
domein voorafgaand werd toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. De uitzondering heeft
enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de openbare weg of openbaar domein.
De schriftelijke aanvraag tot uitzondering dient minstens één maand voorafgaand aan de activiteit, ingediend te
worden door de organisator bij de burgemeester.
Artikel 22
Het is verboden om op het openbaar domein of ambulant diensten aan te bieden van waarzeggen, van voorspellen
of van het uitleggen van dromen. De werktuigen, de gereedschappen en de kledij die dienen of bestemd zijn voor
het uitoefenen ervan worden in beslag genomen.17
In dat geval worden ze, op diens verzoek, teruggegeven aan de bezitter of eigenaar de eerstvolgende werkdag
tijdens de bureau-uren.
Artikel 23
Ouders van kinderen, of meerderjarigen die het hoederecht hebben of aan wie de begeleiding werd toevertrouwd,
die na 00.00 uur en vóór 06.00 uur nalaten om hun kinderen onder de 12 jaar te begeleiden op het openbaar
domein, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete18.
Artikel 28
Indien minderjarigen tot de leeftijd waarboven een gemeentelijk administratieve sanctie mogelijk is, een inbreuk
begaan op de uniforme gemeentelijke politieverordening, dan wordt hiervan een proces-verbaal opgesteld en
worden hun ouders of voogden hiervan in kennis gesteld. Voor zover dit aangewezen lijkt, wordt een project van
ouderbegeleiding aangeboden. Ouders of voogden die nalaten in te stappen of mee te werken aan dergelijk
project, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.

openbare orde anderzijds. Op grond van het artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan het uitoefenen van openbare
vrijheden, zoals de vrijheid van handel, worden beperkt indien zulks nodig is ter vrijwaring van de openbare orde, rust en
veiligheid zonder dat daarbij het bestaan van een dringende noodzakelijkheid moet worden aangetoond. Onderhavig artikel
verbiedt geenszins de verkoop van allerlei niet alcoholhoudende goederen in nachtwinkels. Het verbiedt enkel de verkoop van
alcoholhoudende dranken in de maanden juni, juli en augustus tussen 00.00 uur en 08.00 uur, juist omdat deze zomernachten
voor belangrijke overlast zorgen in de centra. Dit verbod geldt dus ook voor de verkoop van alcoholische dranken in
drankautomaten in deze centra.
17 Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 563.1° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17
juni 2004 (BS 23/07/2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. Het toepassingsgebied wordt
evenwel beperkt tot het openbaar domein of het ambulant huis aan huis deze diensten aanbieden, omdat enkel dit voor
overlast zorgt.
18 Dit artikel heeft tot doel de ouders van rondhangende jongeren, onder een bepaalde leeftijd, te verplichten hun
verantwoordelijkheden te nemen. Het doel van dit artikel is dus om de overlastproblematiek aan te pakken (verstoring van de
openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid).

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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