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Goedkeuring te hechten aan de gewijzigde Uniform Gemeentelijke Politieverordening en het
protocolakkoord te bekrachtigen
Samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd een aantal wijzigingen aan de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (UGP)
goed te keuren.
De gemeenteraad wordt gevraagd het protocolakkoord (tussen College van Burgemeester en Schepenen en de
Procureur des Konings) te bekrachtigen.
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, 30 december 2013 en 30 juni 2014; goedkeuring UGP.
Juridische grond
-Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013
-Koninklijk Besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het
stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende verkeersbord C3 en F103 uitsluitend vastgesteld
door automatisch werkende toestellen van 9 maart 2014
Argumentatie
Algemeen
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;
Gelet op de omzendbrief nr . COL 1/2006 van het college van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep,
herziene versie van 30 januari 2014 (erratum 2 juli 2014);
Gelet op de omzendbrief van 22 juli 2014 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarbij uitleg
wordt verschaft bij de nieuwe regelgeving aangaande 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, 14 april 2014 en 7 juli 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, 30 april
2014 en 27 augustus 2014.
Betreffende de verkeersinbreuken
Op 20 juni 2014 verscheen het Koninklijk Besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende verkeersbord C3 en
F103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen van 9 maart 2014 (hierna “GAS-KB”) in het
Belgisch Staatsblad.

Het GAS-KB bepaalt dat de gemeenteraad een administratieve geldboete kan voorzien in zijn reglement of
verordening voor bepaalde overtredingen 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. De overtredingen worden
vermeld in artikel 2 van het GAS-KB.
Het GAS-KB kan pas uitwerking krijgen nadat de gemeenteraad één of meerdere van die inbreuken in de
politieverordening heeft overgenomen. In die zin is een wijziging van de UGP noodzakelijk.
Op 7 juli 2014 werd een voorstel tot wijziging van de UGP goedgekeurd door het Politiecollege.
Vanuit de dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties werden een aantal bezwaren geformuleerd, die deels
werden weerhouden in de aangepaste versie.
De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 juni 2014 zijn
onderlijnd weergegeven (zie bijlage).
Daarnaast kunnen slechts administratieve sancties worden opgelegd indien een protocolakkoord wordt afgesloten
tussen het College van Burgemeester en Schepenen en de Procureur des Konings. Het protocolakkoord dient
bekrachtigd te worden door de Gemeenteraad.
De Procureur des Konings keurde het ontwerp Protocolakkoord goed per mail dd. 13 augustus 2014.
Het Protocolakkoord werd op 28 augustus 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
Betreffende Diftar
De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de UGP zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 juni
2014 zijn onderlijnd weergegeven (zie bijlage).
Besluit
De gemeenteraad beslist 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, 30 december 2013 en 30 juni 2014;
De gemeenteraad beslist het Protocolakkoord te bekrachtigen.
Uitgezonderd de bepalingen m.b.t. Diftar stemde de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen.
Wat betreft de bepalingen m.b.t. Diftar stemde de gemeenteraad met 25 stemmen op 34 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 Dimitri Gevers, de heer Erwin Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen,
mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De Wilde, de heer Paul Moelans, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw
Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van
Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen raadsleden.
Er waren 9 onthoudingen nl. van de heer Pierre Gladiné, de heer Paul Meeus, mevrouw Lieve Driesen, de heer
Reccino Van Lommel, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer John Guedon, de heer
Eddy Grooten en de heer Danny-Spock Vermeijen - raadsleden
Opvolging
Origineel
Kopie

Dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties
Inge Obbels, Roger Leys – Politie
Dienst communicatie
Dienst milieu

Wijzigingen Uniform Gemeentelijke Politieverordening met betrekking tot Diftar

AFDELING IV OPENBARE GEZONDHEID
Hoofdstuk II Ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van
het containerpark
Algemene bepalingen

-

De basistekst goedgekeurd in de gemeenteraad op datum van 26 juni 2006, bekendgemaakt op datum van 27
juni 2006;
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 25 juni 2007, bekendgemaakt op datum van 28 juni 2007.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 25 juni 2012, bekendgemaakt op datum van 27 juni 2012.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 december 2013, bekendgemaakt op datum van 9 januari
2014.

-

Artikel 1

Definitie

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld
worden, zoals gedefinieerd in artikel 3.17° van het Materialendecreet.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: bedrijfsafvalstoffen van
vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan tengevolge van
activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding,
zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1 §2.54° van het Vlarem.
De algemene regels over het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen worden bepaald in dit hoofdstuk.
De specifieke regels inzake inzameling van huisvuil, GFT-afval, grofvuil, papier en karton, PMD, glas, textiel, KGA,
groenafval, metalen en gemengd plastiekafval, zijn hierna telkens vastgelegd in een apart hoofdstuk.
Artikel 2
2.1 De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden, noch om bij het even welke
selectieve inzameling, noch op het containerpark:
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen
- krengen van dieren en slachtafval
- radioactief afval
- medisch afval
- geneesmiddelen
- andere specifieke afvalstoffen, andere dan KGA zoals bedoeld in hoofdstuk X, die door hun aard en/of
eigenschappen gevaarlijk kunnen zijn voor de mens en het leefmilieu
2.2 Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden voor inzameling in de
gemeente, behoudens bij intergemeentelijke initiatieven.1
2.3 De gemeenteraad stelt de afvalfracties vast welke selectief worden ingezameld.
Artikel 3
Behoudens schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen is het voor iedereen verboden
om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen ophalers, daartoe aangewezen door het college
van burgemeester en schepenen, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen2.

1

Voorbeeld: intercommunaal containerpark te Beerse / Merksplas.

Artikel 4
Huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in deze politieverordening. Huishoudelijke
afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze politieverordening
worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
Ophalers, die van het college van burgemeester en schepenen de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen, en
de parkwachters in geval van inzameling via het containerpark, zijn gerechtigd om aanbieders te wijzen op foutieve
aanbiedingen en om de nodige richtlijnen te verstrekken.
Artikel 5
5.1 De huishoudelijke afvalstoffen mogen slechts vanaf 18.00 uur3 de dag voor de inzameling buiten geplaatst
worden. In geval van overmacht kan de burgemeester een afwijking toestaan.
5.2 De voorgeschreven recipiënt moet door de inwoners aangeboden worden aan de rand van de openbare
weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te
hinderen. Het voetpad moet indien mogelijk over een afstand van 1,5 meter vrijgehouden worden voor
voetgangers, rolstoelgebruikers en anderen.
5.3 De inwoners aan wegen, van plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of
van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten wanneer ze effectief gebruik maken van de
georganiseerde dienst de voorgeschreven recipiënt neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die
wel bereikbaar is. Wanneer inwoners geen gebruik maken van de gemeentelijke ophaling moeten zij kunnen
aantonen dat hun huishoudelijk afval door een erkend ophaler opgehaald en verwerkt wordt.
5.4 Wanneer door werkzaamheden een plaats of een straat onbereikbaar is moeten de containers of
afvalstoffen gegroepeerd geplaatst worden op een plaats waar dit wel mogelijk is.
5.5 De inwoners die een recipiënt buitenzetten zijn aansprakelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud
ervan en staan zelf in voor het opruimen, behoudens wanneer anders kan aangetoond worden.
Artikel 6
Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, de inhoud ervan te ledigen of aan te
vullen, een gedeelte van de inhoud eruit te laden en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde
personeel in de uitoefening van hun functie.
Artikel 7
Afvalcontainers die door privéfirma’s4 worden geledigd, mogen niet permanent op de openbare weg worden
geplaatst.
Artikel 8
De door de gemeente aangestelde personen kunnen overgaan tot het nemen van stalen van de afvalstoffen die
worden aangeboden bij de selectieve inzameling of bij de ophaling van het grofvuil, teneinde na te gaan of de
bepalingen van deze politieverordening worden nageleefd.

Artikel 9

Sancties

Inbreuken op de artikelen 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6 en 7 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete
die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

2

De gemeente heeft de verplichting om huisvuil op te halen. Dit kan gebeuren door gemeentepersoneel of door een erkende
firma. Gelet op de marktwaarde in bepaalde periodes van bijvoorbeeld oud papier en karton, oude metalen en textiel, gebeurt
het dat illegale ophalers deze afvalstoffen meenemen. Dit is dus verboden en valt onder artikel 3 van dit hoofdstuk.
3 Dit tijdstip laat toe dat winkels die sluiten om 18.00 uur nog juist hun huishoudelijk afval reglementair kunnen buiten zetten.
4
Het gaat over erkende privéfirma’s die op contractuele basis afvalstoffen ophalen voor instellingen, bedrijven e.d.

Hoofdstuk III Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval
-

De basistekst goedgekeurd in de gemeenteraad op datum van 26 juni 2006, bekendgemaakt op datum van 27
juni 2006;
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 25 juni 2007, bekendgemaakt op datum van 28 juni 2007.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 december 2013, bekendgemaakt op datum van 9 januari
2014.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van …………………, bekendgemaakt op datum van …………….

Deel 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Definitie

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in de voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen
worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en
organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons (PMD) en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

Artikel 2

Inzameling

2.1
Het huisvuil wordt in principe om de twee weken huis aan huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt desgevallend de straten die door de ophaaldienst met een
andere frequentie worden bediend.
2.2
Huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere inzameling dan die van huisvuil.
2.3
Huisvuil mag niet worden afgegeven op het containerpark.

Artikel 3

Wijze van aanbieding

3.1
Het huisvuil moet aangeboden worden in het door de gemeente voorgeschreven recipiënt en dient
zorgvuldig gesloten te worden conform het aangeboden systeem5, zoals beschreven in deel 2.
3.2
Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de
ophalers van de afvalstoffen.

Artikel 4

Sancties

Inbreuken op de artikelen 2.2, 2.3 en 3 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die
maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Deel 2

Specifieke bepalingen Turnhout

Artikel 5
Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014 wordt vanaf 1 januari 2015 het systeem DIFTAR
ingevoerd.
5

De ene gemeente werkt met het Diftarsysteem. De andere gemeente werken met plastieken vuilniszakken die dicht
gebonden moeten worden. Nog andere gemeenten kiezen voor plastieken vuilniszakken die dicht gestript moeten worden.
Ook de kleur van de zakken is veelal verschillend.

Artikel 6
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen enkel aangeboden worden zoals
voorzien in deze verordening. Indien blijkt dat afvalstoffen worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de
voorwaarden van deze verordening of dat de bij gemeentelijk belastingsreglement op het ophalen en verwerken
van restafval en GFT in het elektronisch diftar-systeem voorgeschreven provisie bij het verstrijken van de
betalingstermijn van de eerste herinnering niet werd betaald en het saldo onder nul euro staat, worden de
afvalstoffen niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die toelating kregen
afvalstoffen in te zamelen. Deze ophalers mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige
richtlijnen verstrekken.
§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie en de leden van de
federale en lokale politie bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen van een
proces-verbaal.
Artikel 7
Deze bepalingen zijn, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende inwoners van
de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de volgende categorieën:
1. elk gezin (zowel een éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het
vreemdelingenregister;
2. elk gezin (zowel een éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) dat op het grondgebied van de gemeente om het
even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik
ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister
en dat ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt
van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van
een elektronische gegevensdrager;
3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied van de
gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd
heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT
vergelijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend van container(s) voorzien
van een elektronische gegevensdrager;
4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare
instellingen, …en die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd
zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van
container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager.
Artikel 8
§ 1. Het huisvuil dient gescheiden aangeboden te worden in een grijze huisvuilcontainer voorzien van een
ingebouwde elektronische gegevensdrager van 40 l, 120 l, 240 l of 1100 l toegekend per aansluitingspunt
overeenkomstig de toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement op het ophalen en
verwerken van restafval en GFT in het elektronisch diftar-systeem. De recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden
en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:
15 kg voor een container van 40 liter
50 kg voor een container van 120 liter
80 kg voor een container van 240 liter
200 kg voor een container van 1100 liter
§ 3. Het huisvuil dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of
gezondheid van de ophaler.
§ 4. Inwoners die occasioneel meer huisvuil wensen mee te geven met de huis-aan-huisophaling kunnen per
aansluitingspunt maximaal 3 maal per kalenderjaar een uitzondering aanvragen. De inwoner dient vooraf contact

op te nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97 687. De afvalzak van 60 liter moet in de
huisvuilcontainer kunnen geplaatst worden. De afvalzak mag maximum 15 kg wegen.
Artikel 9
§ 1. De huisvuilcontainer wordt huis aan huis afgeleverd. Deze kan niet worden geweigerd.
Dit laatste is enkel van toepassing op de gezinnen vermeld in hoofdstuk II artikel 1 punt 1.
§ 2. De huisvuilcontainer blijft eigendom van IOK Afvalbeheer.
Artikel 10
§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend mag aangewend
worden voor de opslag van huisvuil.
§ 2. In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen met de
DIFTAR-infomatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe
huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van
oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op
voorwaarde dat hij onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
Artikel 11
De huisvuilcontainer dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is het de
inwoner niet toegestaan om de huisvuilcontainer mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
Artikel 12
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een
huisvuilcontainer kunnen bij de gemeente een huisvuilcontainer aanvragen.
Artikel 13
Inbreuken op de artikelen 8§1, 8§2, 8§3, 9§1, 10§1 en 11 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete, die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

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

De basistekst goedgekeurd in de gemeenteraad op datum van 26 juni 2006, bekendgemaakt op datum van 27
juni 2006;
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 25 juni 2007, bekendgemaakt op datum van 28 juni 2007.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 juni 2008, bekendgemaakt op datum van 1 juli 2008.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 25 juni 2012, bekendgemaakt op datum van 27 juni 2012.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 december 2013, bekendgemaakt op datum van 9 januari
2014.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 juni 2014, bekendgemaakt op datum van 3 juli 2014.
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van ………………, bekendgemaakt op datum van …………………

Deel 1

Algemene bepalingen

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 en schaafkrullen6, ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding.
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.

Artikel 2

Inzameling

2.1 Het GFT-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval word(t)(en) in principe om de twee weken
huis aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door het college
van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt
desgevallend de straten die door de ophaaldienst met een andere frequentie worden bediend.
2.2 GFT-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval mag (mogen) niet worden meegegeven met
het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan die van GFT.
2.3 Verontreinigd GFT-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval word(t)(en) niet aanvaard bij de
selectieve inzameling.
2.4 Groenafval en vergelijkbaar bedrijfsafval mag (mogen) niet meegegeven of afgegeven worden op een
andere wijze dan bepaald in deel 2 of deel 3.

6

Sinds 2013 mag er van IOK Afvalbeheer geen mest in de gft-container, ook niet de mest van niet-vleesetende huisdieren.

Artikel 3

Wijze van aanbieding

3.1 Het GFT-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval moet(en) aangeboden worden in een
GFT-container, die ter beschikking wordt gesteld door de intercommunale maatschappij IOK of de gemeente. De
aanbieding dient te gebeuren conform de bepaling vermeld in deel 2 of 3. De bak dient met het handvat naar de
straatzijde geplaatst te worden.
3.2 Na de lediging dient de bak zo snel mogelijk van de openbare weg verwijderd te worden, in ieder geval voor
de volgende dag.

Artikel 4

Gebruik van de GFT-container

De ter beschikking gestelde GFT-container blijft eigendom van de intercommunale of de gemeente en wordt
slechts voor gebruik door de gemeente aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de
GFT-inzameling.
Artikel 5
5.1 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag aangewend
worden voor de opslag van GFT-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.
5.2 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen
met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe GFT-container. De kosten van herstelling of
vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.
5.3 De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is
het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
5.4. Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over
een GFT-container kunnen bij de gemeente of de intercommunale een GFT-container bekomen.
5.5 Het reinigen van de bakken mag enkel gebeuren met milieu-ongevaarlijke of onschadelijke producten.

Artikel 6

Sancties

Inbreuken op de artikelen 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 en 5 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete
die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Deel 2

Specifieke bepalingen Turnhout

Artikel 7
Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 31maart 2014 wordt vanaf 01/01/2015 het systeem DIFTAR ingevoerd.
Artikel 8
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen enkel aangeboden worden zoals
voorzien in deze verordening. Indien blijkt dat afvalstoffen worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de
voorwaarden van deze verordening of dat de bij gemeentelijk belastingsreglement op het ophalen en verwerken
van restafval en GFT in het elektronisch diftar-systeem voorgeschreven provisie bij het verstrijken van de
betalingstermijn van de eerste herinnering niet werd betaald en het saldo onder nul euro staat, worden de
afvalstoffen niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die toelating kregen
afvalstoffen in te zamelen. Deze ophalers mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige
richtlijnen verstrekken.
§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie en de leden van de
federale en lokale politie bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen van een
proces-verbaal.
Artikel 9
Dit hoofdstuk is, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende inwoners van de
gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de volgende categorieën:

1. elk gezin (zowel een éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het
vreemdelingenregister en dat ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg
geïnitialiseerd is als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik
makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager;
2. elk gezin (zowel een éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) dat op het grondgebied van de gemeente op het
even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik
ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister
en dat ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt
van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van
een elektronische gegevensdrager;
3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied van de
gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd
heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT
vergelijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend van container(s) voorzien
van een elektronische gegevensdrager;
4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare
instellingen, …en die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd
zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van
container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager.
Dit hoofdstuk is echter niet van toepassing op de inwoners van de gemeente die aan thuiscomposteren doen.
Artikel 10
§ 1. Het GFT dient gescheiden aangeboden te worden in een groene container voorzien van een ingebouwde
elektronische gegevensdrager van 40 l, 120 l of toegekend per aansluitingspunt overeenkomstig de
toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement op het ophalen en verwerken van
restafval en GFT in het elektronisch diftar-systeem.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:
15 kg voor een container van 40 liter
50 kg voor een container van 120 liter
Artikel 11
De GFT-container blijft eigendom van de door de gemeente aangewezen ophaaldienst, zijnde IOK Afvalbeheer en
wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de ophaling van het GFT.
Artikel 12
§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de GFT-container.
Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag
van GFT.
§ 2. In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te nemen met de
DIFTAR-infomatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe
GFT-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van
oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe GFT-container ter beschikking krijgen op
voorwaarde dat hij onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
Artikel 13
De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is het de
inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
Artikel 14
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een
GFT-container kunnen bij de gemeente een GFT-container aanvragen.
Artikel 15

Inbreuken op de artikelen 10§1, 10§2, 112§1 en 13 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete, die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Deel 3

Specifieke bepalingen betreffende het groenafval

Artikel 16
Voor de stad Turnhout wordt onder groenafval de fractie snoeihout en kerstbomen verstaan. Snoeihout mag
maximaal een diameter van 10 cm hebben.
Artikel 17
Snoeihout van particulieren kan:
- op het containerpark worden afgegeven aan de voorwaarden bepaald door het college van burgemeester en
schepenen;
- aan huis worden opgehaald in de maanden en aan de voorwaarden bepaald door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 18
Als het snoeihout aan huis wordt opgehaald, dient het de dag van de ophaling voor 09.00 uur buiten geplaatst. Het
mag reeds vanaf 18.00 uur de dag voordien.
Artikel 19
Het snoeihout dat aan huis wordt opgehaald, moet hanteerbaar zijn met een kraantje dat op de vrachtwagen staat.
Dit betekent dat het snoeihout deftig gestapeld moet zijn en dat de lengte van het hout maximaal 3 meter mag zijn.
Artikel 20
Wortels van kleine boompjes moeten ontdaan zijn van zand.
Artikel 21
Kerstbomen worden één maal per jaar aan huis opgehaald op een door het college van burgemeester en
schepenen bepaalde dag. De kerstbomen dienen ontdaan te zijn van potten, slingers, linten en alle andere niet
organische materialen.
Artikel 22
Sancties
Inbreuken op de artikelen 11, 13, 14, 15 en 16 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete
die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Wijzigingen Uniform Gemeentelijke Politieverordening met betrekking tot verkeer
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ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 8
8.1.
De gemeentelijke administratieve sancties kunnen opgelegd worden aan natuurlijke personen vanaf de
minimumleeftijd van zestien jaar en aan rechtspersonen.
8.2.
Overeenkomstig artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, kunnen
administratieve geldboetes worden opgelegd voor de gemengde verkeersinbreuken opgenomen in
Afdeling VII, hoofdstuk I van deze politieverordening, begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door
rechtspersonen.

AFDELING VII

VERKEER

Hoofdstuk I

Gemengde verkeersinbreuken

-

De basistekst goedgekeurd in de gemeenteraad op datum van … , bekendgemaakt op datum van …
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van … / … / … , bekendgemaakt op datum van …/ …/ ….

Artikel 1

Overtredingen van de eerste categorie

Zijn overtredingen van de eerste categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke
betaling van 55 euro 7:
a 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
b de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de 22ter.1, 3°
verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen,
behoudens plaatselijke reglementering.
c In voetgangerszones is het parkeren verboden.
d

22sexies2

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn
23.1, 1°
rijrichting.
Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of
langs de andere kant opgesteld worden.

e Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:

23.1, 2°

- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op
eender welke berm;
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter
breed vrijgelaten worden;
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en
gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden;
- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.
f Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:

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 aangeduide parkeermarke-ring niet 23.2 lid 2
overschrijden.
g

Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones
23.3
bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende

Dit is de letterlijke tekst van art. 2 §1 van het KB van 9/3/2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014. De artikelen die in de 3de
kolom staan, zijn deze van de Wegcode.
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algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te
hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel
70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
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
h
23.4
het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het
verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het
24, lid 1, 2°, 4°
i duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het
en 7° tot 10°
hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:
- 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 inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt,
wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan
bevindt;
- op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de
hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van
die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
j Het is verboden een voertuig te parkeren:

25.1

- op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd 1°, 2°, 3°, 5°,
voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een 8°, 9°, 10°,
ander voertuig zou verhinderen;
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
k van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats 27.1.3
verlaten heeft.
l

Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en
27.5.1
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan
27.5.2
acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c
of E9d is aangebracht.
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te
27.5.3
parkeren.

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van
m
27bis
hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als
er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats
voor personen met een handicap geparkeerde voertuig.
n

Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betref-fende het stilstaan en het parkeren
70.2.1
niet in acht nemen.

o Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.
p

70.3

Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en
77.4
verdrijvingsvlakken.

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
q
77.5
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen
waar de voertuigen moeten staan.
r

Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte
77.8
vierkanten die op de grond zijn aangebracht.

s

Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld
68.3
worden door automatisch werkende toestellen.

t

Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld
68.3
worden door automatisch werkende toestellen.

Artikel 2

Overtredingen van de tweede categorie

Zijn overtredingen van de tweede categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke
betaling van 110 euro 8:
a

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 voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het
24, lid 1, 1°, 2°,
b duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het
4°, 5° en 6°
hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :
- op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen,
behoudens plaatselijke reglementering;
Dit is de letterlijke tekst van art. 2 §2 van het KB van 9/3/2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014. De artikelen die in de 3de
kolom staan, zijn deze van de Wegcode.
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- op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de
rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
- op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 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.
c Het is verboden een voertuig te parkeren:

25.1, 4°, 6°, 7°

- op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;
- op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;
- wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.
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
d openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die 25.1, 14°
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 3

Overtredingen van de vierde categorie

Zijn overtredingen van de vierde categorie, bestraft met een administratieve geldboete of met een onmiddellijke
betaling van 330 euro 9:
a Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op de overwegen.

24, lid 1, 3°

Artikel 4
In geval van wijziging van het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, geldt de aangepaste tekst van
voornoemd Koninklijk besluit van 9 maart 2014, in afwachting van de aanpassing van de artikelen 1, 2 en 3 van dit
hoofdstuk,
Artikel 5

Identificatie van de overtreder

Voor de identificatie van de overtreder gelden de artikelen 67bis en 67ter van de wet van 16 maart 1968 betreffende
de politie over het wegverkeer, en artikel 33 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.

Dit is de letterlijke tekst van art. 2 §3 van het KB van 9/3/2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014. De artikelen die in de 3de
kolom staan, zijn deze van de Wegcode.
9

AFDELING VII VERKEER
Hoofdstuk II Gedepenaliseerde verkeersinbreuken
-

De basistekst goedgekeurd in de gemeenteraad op datum van … , bekendgemaakt op datum van …
Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van … / … / … , bekendgemaakt op datum van …/ …/ ….

Artikel 1

Zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)

1.1
Elke bestuurder die, op een werkdag of op de dagen vermeld op de signalisatie, een auto, een
vierwielige bromfiets, een driewieler met motor of een vierwieler met motor 10 parkeert in een zone met beperkte
parkeertijd, moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het
voertuig een parkeerschijf aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van
Verkeerswezen.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.1.1 koninklijk besluit 1/12/1975).
Het begin en het einde van die zone worden aangeduid door een verkeersbord waaraan de zonale geldigheid wordt
gegeven bedoeld in artikel 65.5 van het koninklijk besluit 1/12/1975 en die het verkeersbord E9a en de
parkeerschijf weergeeft.

1.2
De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van
aankomst.
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf
voorgeschreven van 9 u. tot 18 u. op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren.
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur.
1.3
Bovenvermelde bepalingen gelden niet op de plaatsen waar één van de verkeersborden E9a tot E9g
is aangebracht, tenzij deze aangevuld zijn met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.

E9a

E9f
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E9b

E9g

Ingevoegd bij KB van 29/01/2014 tot wijziging van de wegcode.

E9c

E9d

E9e

Bovenvermelde bepalingen gelden evenmin wanneer een bijzondere parkeerregeling voorzien is voor de personen
die in het bezit zijn van een gemeentelijke parkeerkaart en deze kaart op de binnenkant van de voorruit is
aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
De gemeentelijke parkeerkaart vervangt de parkeerschijf.
De minister bevoegd voor het wegverkeer bepaalt het model en de nadere regels voor de afgifte en het gebruik van
de gemeentelijke parkeerkaart in het algemeen, en de bewonerskaart en parkeerkaart voor autodelen in het
bijzonder.
Zie M.B. 09-01-2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
1.4
De beperkte parkeertijd, bedoeld in dit artikel (zie artikel 27.1 koninklijk besluit 1/12/1975) is niet van
toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het
inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.
Artikel 2

Openbare weg met blauwe zone reglementering

2.1
Buiten een zone met beperkte parkeertijd, geldt artikel 5 ook op alle plaatsen voorzien van een
verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9g, dat is aangevuld met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.2 koninklijk besluit 1/12/1975).
2.2
De beperkte parkeertijd bedoeld in dit artikel (zie artikel 27.2 koninklijk besluit 1/12/1975) is niet van
toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het
inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.
Artikel 3

Betalend parkeren

3.1.
Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder
de voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld.
Wanneer meer dan één motorfiets binnen een afgebakend parkeervak bedoeld voor één auto wordt geparkeerd,
dan moet voor dat parkeervak slechts één maal betaald worden.
Is de parkeermeter of parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf worden gebruikt volgens de
nadere regels van 27.1 koninklijk besluit 1/12/1975.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.3.1 koninklijk besluit 1/12/1975).
Het gebruik van de parkeerschijf is niet verplicht bij het parkeren op plaatsen met parkeermeters of
parkeerautomaten, wanneer zij in een zone met beperkte parkeertijd liggen, behalve in het geval bedoeld in
27.3.1.2° koninklijk besluit 1/12/1975 .
3.2
Op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E5, E7 of E9a tot E9h, aangevuld met een
onderbord met de vermelding "betalend", moet een betaalparkeerkaart worden gebruikt op de wijze en onder de
voorwaarden die op deze kaart zijn vermeld.
Deze kaart moet op goed zichtbare wijze aangebracht worden.
Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten mag het gebruik van de parkeermeter of de parkeerautomaat
vervangen worden door het gebruik van een betaalparkeerkaart.
De toegelaten parkeertijd mag echter de maximale toegelaten parkeertijd van de parkeermeter of parkeerautomaat
niet overschrijden.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.3.2 koninklijk besluit 1/12/1975).
3.3
Op plaatsen gesignaleerd door het verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9h, aangevuld met een
onderbord met de vermelding "betalend", evenals op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten, kan het
parkeren eveneens geschieden op andere wijzen en onder andere voorwaarden die ter plaatse ter kennis van de
betrokkenen worden gebracht.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.3.3 koninklijk besluit 1/12/1975).
3.4
Wanneer voorzien is in een bijzondere parkeerregeling voor de personen die in het bezit zijn van een
gemeentelijke parkeerkaart, moeten deze laatsten bedoelde kaart op de binnenkant van de voorruit aanbrengen of,
als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27.3.4 koninklijk besluit 1/12/1975).

Artikel 4

Voorbehouden parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen gesignaleerd overeenkomstig artikel 70.2.1.3°d) van het koninklijk besluit 1/12/1975, alsmede in
een woonerf, waar de letter « P » en het woord « parkeerkaart », « bewoners » of « autodelen » zijn aangebracht,
zijn voorbehouden voor de voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het
voorste gedeelte van het voertuig, respectievelijk de gemeentelijke parkeerkaart, de bewonerskaart of de
parkeerkaart voor autodelen duidelijk leesbaar en zichtbaar is aangebracht.
Het betreft een gedepenaliseerde inbreuk (zie artikel 27ter koninklijk besluit 1/12/1975).
Artikel 5

Identificatie van de overtreder

Voor de identificatie van de overtreder gelden de artikelen 67bis en 67ter van de wet van 16 maart 1968 betreffende
de politie over het wegverkeer, en artikel 33 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
Artikel 6

Sancties en procedure

Inbreuken op de artikelen 1, 2, 3 en 4 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van
maximaal 175 of 350 euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is, tenzij het parkeren valt onder
de toepassing van een concessieovereenkomst.

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

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 3-9-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 15/04/2014 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
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