Gemeenteraad
Zitting van 24 juni 2019

Besluit
Welzijn

Wijzigingen UGP - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Hannes Anaf, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt;
mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer Guy Van
Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Jan Van Otten; de heer
Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer Wout
Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van
Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De
Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Kim Schiepers
Beknopte samenvatting
De voorstellen tot wijzigingen aan de UGP werden gebundeld. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het
voorstel tot wijzigingen goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
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, 30 juni 2014, 1
september 2014, 29 juni 2015, 22 juni 2016, 26 juni 2017 en 25 juni 2018; goedkeuring UGP.
Juridische grond
- Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013
- Artikel 119, 119bis en 135 Nieuwe Gemeentewet
Argumentatie
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
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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 (BS01/07/2013),
en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administrateive sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, afgesloten tussen de
bevoegde Procureur des konings en het College van Burgemeester en Schepenen op 1 september 2014,
inwerking getreden op 8 september 2014;
Gelet op het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratiev sancties GAS2 en GAS3,
afgesloten tussen de bevoegde Procureur des Konings en het College van Burgemeester en Schepenen
op 29 februari 2016, in werking getreden op 7 maart 2016;
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 janauri 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;
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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 9 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;
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Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk advies van de sportraden van 10 maart 2006;
Gelet op het gemeenschappelijk schriftelijk
gehandicaptenraden van 13 maart 2006;

advies

van

de

gezondheids-,

senioren-

en

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 politieverordeningopportuun
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, 1 april 2015, 29 maart 2016, 21 april 2017,
5 maart 2018 en 26 maart 2019 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, 7 juli 2014, 7 april 2015, 25 februari 2016, 18 april 2016, 23 januari 2017, 24 april 2017, 16
april 2018, 18 maart 2019 en 15 april 2019 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,
8 mei 2012, 7 mei 2013, 5 november 2013, 28 april 2014, 20 april 2015, 3 mei 2016, 2 mei 2017, 8 mei
2018 en 7 mei 2019 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 19 april 2017, 23 mei 2018 en 14 maart 2019, en de bespreking en goedkeuring op
het college van 21 april 2011, 26 april 2012, 25 april 2013, 30 april 2014, 27 augustus 2014, 24 juni
2015, 22 juni 2016, 30 maart 2017, juni 2018. en 4 april 2019

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni
2018 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 stad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing
Beleidsinformatie
Gelinkt aan doelstelling 7.4 van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de bijwerkingen van de uniform gemeentelijke
politieverordening zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2006, van 4 september 2006,
van 26 maart 2007, van 25 juni 2007, van 3 september 2007, van 7 april 2008, van 30 juni 2008, van 29
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juni 2009, van 6 september 2010, van 27 juni 2011, 25 juni 2012, 24 juni 2013, 30 december 2013, 30
juni 2014, 1 september 2014, 29 juni 2015, 22 juni 2016, 26 juni 2017 en 25 juni 2018.

Bijlagen
1. overzicht wijzigingen na politieraad van 7 mei 2019 en voorgelegd aan de
gemeenteraad van Turnhout.docx
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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POLITIEVERORDENING
Gelet op het advies van de jeugdraad van 11 december 2013, 1 april 2015, 29 maart 2016, 21 april 2017, 5 maart 2018 en 26
maart 2019 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, 7 juli 2014, 7 april 2015, 25 februari
2016, 18 april 2016, 24 april 2017, 16 april 2018, 18 maart 2019 en 15 april 2019 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, 8 mei 2012, 7 mei
2013, 5 november 2013, 28 april 2014, 20 april 2015, 3 mei 2016, 2 mei 2017, 8 mei 2018 en 7 mei 2019 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, 19
april 2017, 23 mei 2018 en 14 maart 2019 en de bespreking en goedkeuring op het college van 21 april 2011, 26 april 2012, 25
april 2013, 30 april 2014, 27 augustus 2014, 24 juni 2015, 22 juni 2016, 30 maart 2017, 8 maart 2018, 31 mei 2018 en 4 april
2019.

AFDELING I

INNAME OPENBAAR DOMEIN

Hoofdstuk II

Terrassen

Deel 2

Specifieke bepalingen

Artikel 7
§1. De terrasvergunning in het verlengde van het handelspand wordt verleend voor een periode van 6 jaar en is telkens
verlengbaar met 3 jaar. Een eventuele uitbreiding van de terraszone met een nabijgelegen zone wordt vergund voor het lopende
kalenderjaar en is telkens verlengbaar met 1 jaar. dezelfde periode, maar is enkel rechtsgeldig mits de vergunninghouder een
toestemming kan voorleggen voor het gebruik van de nabijgelegen zone, indien deze gelegen is voor een ander pand.
Deze toestemming dient gevoegd te worden bij de aanvraag en is gedurende de looptijd van de vergunning ten allen tijde
opvraagbaar.
§2. De terrasvergunning vervalt van rechtswege:
 bij de heraanleg van een straat of plein, van gevel tot gevel;
 na een feitelijke onderbreking van de exploitatie van de horecazaak voor een periode van langer dan zes maanden;
 voor de terraszone in het verlengde van een ander pand bij de (her)opening van de horecazaak.
§3. Voor kermissen evenementen – wanneer de standaardopstelling van het terras niet kan worden geplaatst - kan de uitbater
een tijdelijke vergunning aanvragen voor een uitbreiding van zijn terras mits deze tijdig wordt ingediend. Deze opstelling wordt
als evenementopstelling in de vergunning opgenomen.
Indien de uitbater wenst af te wijken van de toegestane opstellingen, dient een afzonderlijke aanvraag te worden ingediend. De
termijnen voor deze aanvraag wijken af van de algemene reglementering. De aanvraag moet toekomen en ingeschreven worden
bij het gemeentebestuur uiterlijk 60 kalenderdagen voor de uitbreiding van het terras. De gemeente bezorgt meteen een kopie
van de aanvraag aan de politiepost. Indien het college van burgemeester en schepenen geen weigeringsbesluit of vergunning
heeft afgeleverd uiterlijk 55 kalenderdagen na datum inschrijving van de aanvraag, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.
Artikel 10
De terrasvergunning blijft beperkt tot het gedeelte van de openbare weg dat zich uitstrekt in het verlengde van de gevel voor de
horecazaken en drank- en eetgelegenheden. Een aanvulling uitzondering hierop kan per jaar bekomen worden voor eiland
terrassen mits de eigenaar van het pand waarvoor het terras met bijhorend meubilair wordt opgesteld, deze ruimte zelf niet als
horecaterras aanvraagt.
Aanvragen voor dergelijke uitbreidingen gebeuren voor 15 november voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag geldt,
uitgezonderd bij opstart nieuwe uitbatingen. Indien er meerdere aanvragen komen voor een zelfde eilandterras wordt aan beide
aanvragers een gelijke uitbreiding toegewezen.
Een kortstondige privatieve bezetting met een open terras, plaatsing van een tentje, tap- of kookinstallatie, kan worden
toegestaan, als deze bezetting kadert in een toeristisch evenement en mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de
burgemeester. Hierbij zijn alle bepalingen ter vrijwaring van de openbare orde, veiligheid, enz. strikt na te leven. Deze
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sporadische bezetting van korte duur kan niet worden ingeroepen om op deze plaatsen verder privatief gebruik in te roepen. De
aanvraag hiervoor dient minstens een maand vooraf ingediend te worden.

AFDELING II

VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG EN WEGEN MET EEN OPENBAAR

KARAKTER

AFDELING III
Hoofdstuk I

AMBULANTE

EN KERMISACTIVITEITEN

Verkopen van producten of diensten met een commercieel karakter

Artikel 14
Verboden artikelen
Onverminderd de hogere wetgeving, is de verkoop van volgende artikelen verboden:
 gezelschapsdieren1
Artikel 14 15 Toezicht op de naleving
Artikel 15 16 Verplichte documenten (KB art 15, gewijzigd door BVR)
Artikel 16 17 Sancties
16.1. Inbreuken op de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 13, en 14 en 15 worden bestraft met (…)

AFDELING III
Hoofdstuk VI
Deel 3

AMBULANTE

EN KERMISACTIVITEITEN

Manifestaties waarbij particulieren hun goederen kunnen verkopen
Specifieke bepalingen m.b.t. de antiek-, kunst- en curiosamarkt in en rond Cultuurhuis de
Warande

Artikel 5 Verboden koopwaar
Mogen niet te koop worden aangeboden
 voorwerpen die nieuw zijn en courant in de handel worden aangeboden met uitzondering de voorwerpen aangehaald
in artikel 4;
 voorwerpen die niet courant in de handel worden aangeboden, maar noch als antiek of oud, noch als kunst, noch als
curiosavoorwerp kunnen worden aanzien;
 allerhande dranken;
 voedingswaren;
 dieren;
 farmaceutische producten (o.a. geneeskrachtige planten, enkelvoudig of vermengd);
 medische of orthopedische apparaten,
 vuurwapens (ook onklaar gemaakte), onderdelen en ammunitie;
 bloemen, planten, zaden en al wat behoort tot het plantenrijk en kan geplant worden voor het voortbrengen, van
planten;
 tabakswaren;
 kleding, schoenen en bont (nertsen, pelsen en aanverwanten) en lederen kleding
 kleding, textiel en bont (nertsen, pelsen en aanverwanten);
 opgezette dieren;
 ivoor;
De verkoop van honden en katten op markten is verboden bij artikel 12 van de dierenwelzijnswet van
14/08/1986. We denken aan het verbod op de verkoop van andere gezelschapsdieren zoals konijnen, hamsters,
ratten, muizen,…. Het doel is om impulsaankopen op markten te voorkomen.
1
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fietsen, kinderfietsen, bromfietsen, motorfietsen of onderdelen ervan, auto-onderdelen (diefstalgevoelige
elementen);
elektronische dragers en aanverwanten met porno;
gsm’s, autoradio’s en navigatiesystemen (diefstalgevoelig)
gsm’s en autoradio’s (diefstalgevoelig);

__________________________________________________________________________________
AFDELING IV

OPENBARE GEZONDHEID

Hoofdstuk IV

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

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 groenten- en siertuin,
verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen 2, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding.
 Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
 Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
 Broodresten
 Koffiedik, papieren koffiefilter
 Papier van keukenrol
 Noten, pitten
 Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…)
 Vaste zuivelproducten
 Eieren, eierschalen
 Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)
 Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond)
 Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout
 Mest van kleine huisdieren
Het Groenten-, Fruit- en Tuinafval wordt hierna GFT-afval genoemd.
1.2

(…)

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.
Zijn geen GFT afval:
 Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…)
 Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
 Theezakjes en koffiepads
 Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)
 Beenderen en dierlijk (slacht)afval
 Dierenkrengen
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Schelpen van mosselen, oesters, …
Kattenbakvulling en vogelkooizand
Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
Stof uit de stofzuiger
Wegwerpluiers en ander hygiëne-afval
Aarde en zand
Kurk
Asresten, houtskool
Plastiek, glas, metalen
Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk I

Propaganda ter gelegenheid van de verkiezingen van het Europees parlement, de federale
wetgevende kamers, de Vlaamse Raad, de provincieraad en gemeenteraad

Deel 1

Algemene bepalingen

Artikel 1
Onverminderd eventuele door de Gouverneur getroffen reglementering, worden kunnen aan de politieke partijen, die voor de
verkiezingen lijsten voordragen, officiële aanplakborden ter beschikking gesteld worden waarop het nummer kan vervangen
worden door de naam van de politieke partij.
Artikel 2
Enkel indien hogere wetgeving niet van toepassing is, is het verboden om:
 behoudens op de officiële aanplakborden, kiesdruksels of politieke propaganda aan te brengen op de openbare weg,
gebouwen, afsluitingen, bomen en palen;
 kiesdruksels of politieke propaganda aan te brengen op de gemeentelijke aanplakzuilen;
 op de dag voor de verkiezingen (…);
 binnen de 100 meter van de toegang tot het gebouw (…).

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk VII

Bestrijding van geluidshinder

Artikel 15
Ultrasone geluidssystemen
Het gebruik van ultrasone geluidssystemen, louter met als doel om jongeren te weren op bepaalde plaatsen, is verboden.
Behoudens vergunning van de burgemeester is het gebruik van ultrasone geluidssystemen om dieren te verjagen, met
uitwerking op het publiek toegankelijk domein, verboden.
Alle voetnoten in dit hoofdstuk:
De "inbeslagname" zoals bedoeld in artikel 16 van deze politieverordening wordt niet geregeld in Art 31 30 van de wet op het
politieambt en moet dus opgenomen blijven in deze politieverordening om dit te kunnen toepassen.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk IX

Occasionele evenementen

6.4

Medische hulpverlening

Indien de brandweer een risicoanalyse uitgevoerd heeft op basis van meerdere risicofactoren dient het advies van de brandweer
qua medische hulpverlenging gevolgd te worden. Wanneer er geen risicoanalyse qua medische hulpverlenging gebeurd is,
gelden hierna volgende regels:
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Wanneer het potentieel bezoekersaantal van het evenement 1.000 personen overschrijdt, moet voorzien worden in een
permanente EHBO-post, bemand door een dienst die voldoet aan de vereisten voorzien in de wet van 8 juli 1964 op de
dringende hulpverlening.
Wanneer het potentieel bezoekersaantal van het evenement maximaal 1.000 personen betreft, moet de organisator zorgen voor
een voldoende uitgeruste EHBO-kit. Deze kit moet in de onmiddellijke nabijheid staan van een hulpverlener aangeduid door de
organisatie.
Indien de burgemeester oordeelt dat het een risicovol evenement betreft, zal hij het advies inwinnen van de medische
gezondheidsinspecteur zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening. De organisator moet dit advies strikt opvolgen.
Artikel 7

Dwingende maatregelen

7.1
De organisator moet voldoende toiletten voorzien, rekening houdend met het verwacht aantal bezoekers. De toiletten
voorzien bij een tentfuif moeten ter beschikking gesteld worden aan de gebruikers.3
De burgemeester kan de organisator een vrijstelling verlenen van deze verplichting.
De organisator neemt de nodige maatregelen opdat de toiletten regelmatig gereinigd worden.
Artikel 10
Sancties
Onverminderd de toepassing van wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen worden de overtredingen op de
artikelen 2, 6.4, 6, 7 en 8 en 9.1 bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro
bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Voetnoot bij artikel 11:
De "inbeslagname" zoals bedoeld in Artikel 10 van deze politieverordening wordt niet geregeld in Art 31 30 van de wet op het
politieambt en moet dus opgenomen blijven in deze politieverordening om dit te kunnen toepassen.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk X

Openbare orde - Bijeenkomsten in open lucht en in besloten ruimten

Artikel 2

Bijeenkomsten in besloten ruimten

2.1

Iedere exploitant van een zaal, (…)

2.2

Het faciliteren van bijeenkomsten van een criminele motorbende in een besloten ruimte is verboden.

Artikel 6
Bij bijeenkomsten in open lucht is het ook verboden om4 :
 zonder gerechtvaardigde reden één of meerdere voorwerpen te gooien of te schieten;
 de richtlijnen of bevelen gegeven door bewakingspersoneel, stewards, politiediensten of de hulpdiensten, te negeren;
 alleen of in groep, aan te zetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meerdere
personen;
 pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren in het bezit te hebben. Dit verbod is niet
van toepassing op de organisator, die na positief advies van de hulpdiensten en de bestuurlijke en politiële overheden
of diensten, gebruik maakt van pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren.

Richtlijnen en toelichting zijn opgenomen in de fuifgids, ondermeer beschikbaar op de website
www.politieregioturnhout.be . www.lokalepolitie.be/5364
4 Deze overtredingen kunnen voorkomen bij bijeenkomsten waar grote schermen opgesteld staan om bijv.
voetbalwedstrijden uit te zenden, maar ook bij andere bijeenkomsten in open lucht. In geval van het uitzenden van
een voetbalwedstrijd is de voetbalwet niet van toepassing buiten het stadion of buiten de perimeter. De
omzendbrief OOP 42ter van 26 mei 2018 van FOD BiZa adviseert om deze inbreuken op te nemen in de
politieverordeningen.
3
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Artikel 6 7
Sancties
Inbreuken op de artikelen 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, en 5 en 6 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die
maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk XIII

Diverse vormen van overlast

Artikel 14
14.1

Eigenaars van bewoonde of leegstaande gebouwen of braakliggende gronden dienen de nodige maatregelen te
nemen om de aanwezigheid van schadelijk ongedierte of stadsduiven te voorkomen en in voorkomend geval, te
verwijderen.

14.2

(…)

14.3

Het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete is slechts mogelijk na een schriftelijke aanmaning tot
het nemen van afschermingsmaatregelen of tot opruiming, door de burgemeester.

Artikel 34
Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas, aanstekergas,… te verhandelen of te bezitten indien de handel of het
bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect.
Artikel 34 35 Sancties
Inbreuken op de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1 en 13.2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 en
29 en 30, 31, 32 en 33 en 34 worden bestraft met (…).
Artikel 35 36 Plaatsverbod
In geval van de vaststelling van een nieuwe inbreuk binnen de vier maanden na datum van een vorige inbreuk in de artikelen
opgesomd in artikel 34 35, kan de burgemeester bovendien (…)
Artikel 36 37 Plaatsverbod voetbal
Artikel 37 38 Plaatsverbod strafrechtelijke inbreuk5

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk XV

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van deze politieverordening (…)
 (…)
 Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals nader omschreven in afdeling V van deze
uniforme gemeentelijke politieverordening, ongeacht de oppervlakte van het publiek toegankelijk gebouw.
 Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunningen
afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund geachte toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis van
stedenbouwkundige vergunningen) waarbij de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit
onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke stedenbouwkundige
overtredingen te rechtvaardigen.
 Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de milieu- of omgevingsvergunningen
afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en
kan ook niet aangewend worden om mogelijke milieu overtredingen te rechtvaardigen.

In geval van herhaling van overlastinbreuken kon reeds een plaatsverbod opgelegd worden op basis van artikel
35 26. (…).
5
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 Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige
beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.
 Moraliteitsonderzoek: dit onderzoek zal gebeuren door de lokale politie en bestaat uit een onderzoek naar de gerechtelijke
en politionele antecedenten6.
Dit omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen
voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale
activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het
vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of
stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de
openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek toegankelijke
plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de exploitant.
 Financieel onderzoek bestaat uit:
o een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook;
o een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
o een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de zaak, en/of waarmee de
aankoop gefinancierd wordt.
Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel
onderzoek
uitgevoerd
op
de
organen
van
de
exploitant
en/of
de
vertegenwoordigers.
Voor het financieel onderzoek wordt het advies ingewonnen van de financiële dienst van de gemeente, de lokale politie, de
federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën7.
Artikel 3
Vergunningsaanvraag
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd:
 een kopie van zijn identiteitskaart en zijn telefoonnummer;
 de vermelding van het soort zaak dat hij wenst te openen;
 het juiste adres, alsmede een plan van het pand;
 een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand beantwoorden aan
de voorschriften van de geldende wettelijke reglementaire teksten;
 een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), wat een privaat bureau
voor telecommunicatie betreft;
 een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
 een kopie van de statuten van de vennootschap met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel;
 desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in de handel brengen van voedingswaren bij het
Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV).
3.1
Voor het verkrijgen van de vergunning dient de exploitant, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, een schriftelijke
aanvraag in bij de burgemeester.
De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.
3.2.

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd:
 een kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
 een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant8;
 het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is;

Bij arrest nr. 193.442 van 19/05/2009 heeft de Raad van State geoordeeld: “Er bestaat geen bezwaar tegen dat
het bestuur bij de beoordeling van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan
opleveren, rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het
strafrechtelijk vermoeden van onschuld staat daar niet aan in de weg. Dit belet evenwel niet dat het bestuur zijn
beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste
zorgvuldigheid werden vastgesteld.” M.a.w. in een moraliteitsonderzoek is er geen bezwaar om rekening te
houden met feiten waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld, maar die nog niet geleid hebben tot een
strafrechtelijke veroordeling. Dit werd nogmaals bevestigd in het arrest nummer 203.093 van 20/04/2010 van de
Raad van State.
7 De administratie der directe belastingen kan deze inlichtingen verstrekken op grond van de artikelen 337 en 329
W.I.B.
8
Zie artikel 2 van voornoemd KB van 3 april 1953.
6
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 de vermelding van het soort zaak dat hij wenst te openen;
 het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van de zaak;
 een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), wat een privaat
bureau voor telecommunicatie betreft;
 een kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
 een kopie van de statuten van de vennootschap;
 desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in de handel brengen van voedingswaren bij
het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV).
 een bewijs van goed gedrag en zeden van de exploitant, van de organen en/of vertegenwoordigers van de
exploitant, alsook van de aangestelde(n) van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek);
 in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig
document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek);
 een kopie van de (ontwerp)huurovereenkomst
3.3.

Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie.
Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd zijn.
Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Binnen de vijf werkdagen na ontvangst van alle aanvraagstukken bij
de politie, adviseert de politie aan de burgemeester om:
 ofwel de vergunning af te leveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling betreffende het
brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de milieuwetgeving en het
onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
 ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren.

3.4.

In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal de burgemeester bij de aanvrager volgende
bijkomende stukken opvragen:
 in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand;
 in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met bijhorend(e) plan(s);
 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen van de exploitant: een kopie
van het aanslagbiljet van de directe belastingen9 van de voorbije zeven jaar10, alsmede eventueel andere
documenten waaruit blijkt dat de exploitant over voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te
financieren11;
 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een kopie van de
leningsovereenkomst.

Het moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek zullen uitgevoerd worden zoals beschreven in artikel 1.
3.5. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd zijn.
Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra het dossier ontvankelijk is, beschikt het college van burgemeester
en schepenen over een termijn van zestig dagen om de vergunning(en) af te leveren, dan wel deze te weigeren.
Artikel 4
Voorafgaand onderzoek
Onverminderd de hogere wetgeving en andere hoofdstukken van deze UGP die ook hier van toepassing zijn, kan de vergunning
bedoeld in artikel 2 enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk administratief onderzoek en een positieve beoordeling
betreffende volgende onderdelen:
 een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals nader omschreven in afdeling V van
deze UGP;
 een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen , van welke
aard ook, die betrekking hebben op de exploitant;
 een moraliteitsonderzoek;

Conform 305 WIB zijn de belastingplichtigen die aan de personenbelasting, vennootschapsbelasting of aan de
rechtspersonenbelasting zijn onderworpen gehouden ieder jaar aan de administratie der directe belastingen een
aangifte te doen. Nadien volgt het aanslagbiljet.
10 Volgens de website van de FOD Financiën moet een belastingplichtige gedurende zeven jaar zijn aanslagbiljet
bewaren.
11 Het doel van het verder financieel onderzoek is om de herkomst van de financiering te achterhalen. We willen
hiermee voorkomen dat gelden van criminele oorsprong gebruikt worden om te investeren in de legale economie.
De betrokkene zal dus de legale herkomst van zijn financiële middelen moeten kunnen aantonen.
9
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 een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief
beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.
Het moraliteitsonderzoek bestaat uit :
 een onderzoek inzake de zedelijkheid;
 een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten;
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude,
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in
de huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of
plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van
giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de
illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het
gedrang komt;
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek toegankelijke plaats, op
de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met
de exploitatie. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen, een uittreksel
uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door
een beëdigd vertaler.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de exploitatie van de instelling, dient
de exploitant een kopie van het identiteitsbewijs over te maken aan de politie, dit met het oog op een moraliteitsonderzoek.
Het moraliteitsonderzoek wordt gevraagd aan en verricht door de politie van de woonplaats. Het resultaat van dit onderzoek
wordt overgemaakt aan het hoofdcommissariaat van de Politie Regio Turnhout.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist discretionair of het resultaat van het
moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het
gevaar voor de openbare orde voor ogen zal houden.
De vereiste van de positieve beoordeling van dit artikel geldt gedurende de ganse duur van de exploitatie.
Onverminderd de hogere wetgeving en andere hoofdstukken van deze uniforme gemeentelijke politieverordening die ook hier
van toepassing zijn, kan de vergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand administratief onderzoek en een positieve
beoordeling betreffende volgende onderdelen:

een brandveiligheidsonderzoek;

een stedenbouwkundig onderzoek;

een onderzoek naar de milieuwetgeving;

een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;

een moraliteitsonderzoek;

een financieel onderzoek.
De vereiste van de positieve beoordeling geldt gedurende de ganse duur van de exploitatie.
Artikel 6

Plaatsbeperkingen

Geen enkele vergunning tot het openen van een privaat bureau voor telecommunicatie of nachtwinkel zal verleend worden
 indien de voorziene vestiging in het kernwinkelgebied of winkelgroeigebied gelegen is zoals afgebakend door de
gemeenteraad op datum van 30 december 2013.
 indien de voorziene vestiging in het kernwinkelgebied of winkelgroeigebied gelegen is zoals afgebakend door de
gemeenteraad op datum van 30 december 2013.
[…]



als er binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, reeds een privaat bureau voor
telecommunicatie of een nachtwinkel is gevestigd;
in of naast gebouwen met een voortuin;
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in meergezinswoningen
in rijwoningen of woningen in halfopen bebouwing

Deze plaatsbeperkingen worden beoordeeld op de datum van de inschrijving van de vergunningsaanvraag op de gemeente.
Artikel 8
8.1

Flankerende maatregelen

Het is verboden om:
 goederen te laden en/of te lossen aan nachtwinkels tussen 22.00 uur en 08.00 07.00 uur;
 alcoholhoudende dranken te verbruiken in een nachtwinkel;
 tussen 22.00 uur en 07.00 uur in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen of hun toebehoren (bijvoorbeeld
koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat.

8.2.
De exploitant of zijn aangestelde is verplicht om degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken in of bij zijn inrichting te
plaatsen12. Hij moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan, alsook voor het reinigen
van het terrein rond zijn inrichting, zijnde het privé-terrein waarop de zaak is gevestigd alsook op de voorliggende openbare weg.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk XVI

Vergunningsplichtige inrichtingen

Deel 1

Inrichtingen die voor overlast kunnen zorgen

Artikel 7
7.1

Flankerende maatregelen

Het is verboden om:
 goederen te laden en/of te lossen aan de vestigingen bedoeld in artikel 2 tussen 22.00 uur en 08.00 07.00 uur;
 alcoholhoudende dranken te verbruiken in de vestigingseenheid
 tussen 22.00 uur en 07.00 uur in de nabije omgeving van de vestigingseenheid voertuigen of hun toebehoren
(bijvoorbeeld koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat.

7.2.
De exploitant of zijn aangestelde is verplicht om degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken in of bij zijn inrichting te
plaatsen13. Hij moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan, alsook voor het reinigen
van het terrein rond zijn inrichting, zijnde het privé-terrein waarop de zaak is gevestigd alsook op de voorliggende openbare weg.
Deel 2

Clubhuizen van motorclubs

Artikel 8
8.1

Flankerende maatregelen

Het is verboden om:
 goederen te laden en/of te lossen tussen 22.00 uur en 07.00 uur;
 alcoholhoudende dranken te verbruiken buiten het clubhuis of aanpalend terras;
 in de nabije omgeving van het clubhuis voertuigen of hun toebehoren draaiende te houden terwijl het voertuig
stilstaat.

Voor het plaatsen van vuilnisbakken op het openbaar domein is een vergunning vereist conform Art II.III.2.1
UGP. Wordt geen vergunning gevraagd of bekomen, dan moet alsnog een vuilnisbak binnen in de inrichting
geplaatst worden.
13 Voor het plaatsen van vuilnisbakken op het openbaar domein is een vergunning vereist conform Art II.III.2.1
UGP. Wordt geen vergunning gevraagd of bekomen, dan moet alsnog een vuilnisbak binnen in de inrichting
geplaatst worden.
12
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8.2.
De exploitant van een clubhuis of zijn aangestelde is verplicht om degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken in of bij
zijn inrichting te plaatsen14. Hij moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan, alsook
voor het reinigen van het terrein rond zijn inrichting, zijnde het privé-terrein waarop het clubhuis is gevestigd alsook op de
voorliggende openbare weg.
Artikel 8 9
8.1.

Inbreuken op de artikelen 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 4, en 6 en 8 worden bestraft met (…).

Artikel 9 10
Deel 3

Administratieve sancties

Administratieve maatregelen

Andere vergunningsplichtige inrichtingen15

Artikel 12 1

Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
 videotheken: een handelszaak die videobanden en/of DVD’s uitleent, verkoopt of verhuurt.

Kapperszaak: een inrichting waar men zijn haar kan laten knippen en behandelen.

Barbershop: een inrichting waar men zich kan laten scheren, zijn baard kan laten trimmen of laten knippen.

Handcarwash: een vestigingseenheid zonder vaste inrichting met industriële wastechnieken, waar motorvoertuigen van
derden manueel worden gewassen/gepoetst en/of worden behandeld met beschermingsmiddelen zoals waxen e.d

Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals nader omschreven in afdeling V van deze
uniforme gemeentelijke politieverordening, ongeacht de oppervlakte van het publiek toegankelijk gebouw.

Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunningen
afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund geachte toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis van
stedenbouwkundige vergunningen) waarbij de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit
onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke
stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen.

Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de milieu- of omgevingsvergunningen
afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde
en kan ook niet aangewend worden om mogelijke milieu overtredingen te rechtvaardigen.

Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige
beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.

Moraliteitsonderzoek: dit onderzoek zal gebeuren door de lokale politie en bestaat uit een onderzoek naar de gerechtelijke
en politionele antecedenten16.
Dit omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen
voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale
activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het
vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of
stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de
openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek toegankelijke
plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de exploitant.
Voor het plaatsen van vuilnisbakken op het openbaar domein is een vergunning vereist conform Art II.III.2.1
UGP. Wordt geen vergunning gevraagd of bekomen, dan moet alsnog een vuilnisbak binnen in de inrichting
geplaatst worden.
15 Krachtens art. 135, §2 NGW hebben de gemeenten tot taak maatregelen te nemen om de openbare overlast, en
ook de openbare zindelijkheid, openbare rust, openbare veiligheid en openbare gezondheid te vrijwaren.
16 Bij arrest nr. 193.442 van 19/05/2009 heeft de Raad van State geoordeeld: “Er bestaat geen bezwaar tegen dat
het bestuur bij de beoordeling van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan
opleveren, rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het
strafrechtelijk vermoeden van onschuld staat daar niet aan in de weg. Dit belet evenwel niet dat het bestuur zijn
beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste
zorgvuldigheid werden vastgesteld.” M.a.w. in een moraliteitsonderzoek is er geen bezwaar om rekening te
houden met feiten waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld, maar die nog niet geleid hebben tot een
strafrechtelijke veroordeling. Dit werd nogmaals bevestigd in het arrest nummer 203.093 van 20/04/2010 van de
Raad van State.
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Financieel onderzoek bestaat uit:
o
een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook;
o
een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van
fraude;
o
een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de zaak, en/of waarmee
de aankoop gefinancierd wordt.
Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel
onderzoek
uitgevoerd
op
de
organen
van
de
exploitant
en/of
de
vertegenwoordigers.
Voor het financieel onderzoek wordt het advies ingewonnen van de financiële dienst van de gemeente, de lokale politie, de
federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën17.

Artikel 13 2

Toepassingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op volgende inrichtingen :
 wedkantoren
 seksshops
 seksinrichtingen
 videotheken
 shisha-bar
 kapperszaak
 barbershop
 handcarwashes
Artikel 14

Vergunning

14.1
Onverminderd de hogere wetgeving, moet een exploitant van een inrichting bedoeld in artikel 2 13 voor het openen,
het open houden of het heropenen van een dergelijke inrichting in het bezit zijn van een exploitatievergunning afgeleverd door
de burgemeester.
14.2

De vergunning kan enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk administratief onderzoek.

Dit voorafgaandelijk administratief onderzoek omvat:
 een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals nader omschreven in afdeling V van
deze UGP, ongeacht de oppervlakte van het publiek toegankelijke gebouw;
 een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke
aard ook, die betrekking hebben op elke exploitant;
 een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer
(inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is;
 een moraliteitsonderzoek.
14.3 Het moraliteitsonderzoek bestaat uit :
 een onderzoek inzake de zedelijkheid;
 een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten;
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude,
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in
de huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of
plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van
giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de
illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het
gedrang komt;
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek toegankelijke plaats, op
elke exploitant, alsook op de aangestelde(n) van de exploitant. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van
goed gedrag en zeden voor te leggen, een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan
gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler.

De administratie der directe belastingen kan deze inlichtingen verstrekken op grond van de artikelen 337 en 329
W.I.B.
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Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de exploitatie van de inrichting, dient
de exploitant een kopie van het identiteitsbewijs over te maken aan de politie, dit met het oog op een moraliteitsonderzoek.
Het moraliteitsonderzoek wordt gevraagd aan en verricht door de politie van de woonplaats. Het resultaat van dit onderzoek
wordt overgemaakt aan het hoofdcommissariaat van de Politie Regio Turnhout.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist discretionair of het resultaat van het
moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het
gevaar voor de openbare orde voor ogen zal houden.
De vereiste van de positieve beoordeling van dit artikel geldt gedurende de ganse duur van de exploitatie.
Artikel 3

Vergunning

3.1. Een exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een inrichting bedoeld in artikel 2 in het
bezit zijn van een vergunning afgeleverd door de burgemeester.18
3.2.

De vergunning is geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig reglement is voldaan.

3.3. De vergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde vestigingseenheid. De vergunning kan niet
worden overgedragen aan een andere exploitant of naar een andere vestigingseenheid.
3.4.

De vergunning kan eventueel beperkt worden in tijd.

3.5. De burgemeester kan beslissen om in de vergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke
omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de inrichting.
Bijzondere voorwaarden kunnen ondermeer zijn: de verplichte installatie van één of meerdere bewakingscamera’s, de inzet van
bewakingsagenten, het instellen van een toegangscontrole op basis van een lidkaart.
3.6. De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden
voorgelegd en afgegeven.
3.7. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en
alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
Artikel 15 4
Uitzonderingen
Moeten geen vergunning aanvragen:
 occasionele handcarwash: tijdelijke handcarwash activiteit, die niet verbonden is aan een vaste locatie en uitgevoerd wordt
in naam en voor rekening van een vzw en/of feitelijke vereniging en/of een natuurlijk persoon die geen handelaar is; onder
tijdelijk wordt verstaan: maximum 4 dagen per jaar;
Artikel 16

Nadere regels en voorschriften

16.1
De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegd controlerende ambtenaar ter inzage worden
afgegeven.
16.2

De vergunning is geldig te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester.

Op basis van Art. 133 al.2 NGW en Art. 64 Gemeentedecreet kan de burgemeester beslissen om de horecazaak
die geopend werd in strijd met art. 3.1 te verzegelen. De burgemeester is immers belast met de uitvoering van de
politiewetten, de politiedecreten, de politieordonnanties, de politiebesluiten en de politieverordeningen. Art. 283
SW stelt: “Wanneer zegels, op bevel van het openbaar gezag gelegd, zijn verbroken, worden de bewaarders,
wegens enkele nalatigheid, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.” Art. 284 SW stelt: “Hij
die opzettelijk zegels verbreekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar, en indien het
de bewaarder zelf is, of de openbare ambtenaar die de verzegeling heeft gelast of verricht, wordt gestraft met
gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar. (…)” Art. 283 en volgende van het strafwetboek beschermen alle zegels
die door een overheid overeenkomstig de bepalingen van een wet of een reglement werden gelegd (Cass. 20 okt
1941).
18
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16.3
De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid,
en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
16.4
De burgemeester kan beslissen om de vergunning te beperken in de tijd en/of bepaalde voorwaarden te koppelen aan
de vergunning.
16.5
De vergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde inrichting. De vergunning kan dus niet
worden overgedragen aan een ander exploitant noch kan zij worden overgedragen naar een andere locatie.
16.6
De vergunning is geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig reglement, alsook aan alle specifieke
voorwaarden opgelegd in de vergunning, is voldaan.
Artikel 17 5

Vergunningsaanvraag

Voor het verkrijgen van een vergunning dient de exploitant een schriftelijke aanvraag in bij de
burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen documenten overhandigd moeten worden.
5.1
Voor het verkrijgen van de vergunning dient de exploitant, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, een schriftelijke
aanvraag in bij de burgemeester.
De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.
5.2.

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd:
 een kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
 een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant19;
 het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is;
 de vermelding van het soort zaak dat hij wenst te openen;
 het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van de zaak;
 een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), wat een privaat
bureau voor telecommunicatie betreft;
 een kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
 een kopie van de statuten van de vennootschap;
 desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in de handel brengen van voedingswaren bij
het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV).
 een bewijs van goed gedrag en zeden van de exploitant, van de organen en/of vertegenwoordigers van de
exploitant, alsook van de aangestelde(n) van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek);
 in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig
document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek);
 een kopie van de (ontwerp)huurovereenkomst

5.3.

Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie.
Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd zijn.
Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Binnen de vijf werkdagen na ontvangst van alle aanvraagstukken bij
de politie, adviseert de politie aan de burgemeester om:
 ofwel de vergunning af te leveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling betreffende het
brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de milieuwetgeving en het
onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
 ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren.

5.4.

In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal de burgemeester bij de aanvrager volgende
bijkomende stukken opvragen:
 in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand;
 in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met bijhorend(e) plan(s);

19

Zie artikel 2 van voornoemd KB van 3 april 1953.
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 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen van de exploitant: een kopie
van het aanslagbiljet van de directe belastingen20 van de voorbije zeven jaar21, alsmede eventueel andere
documenten waaruit blijkt dat de exploitant over voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te
financieren22;
 in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een kopie van de
leningsovereenkomst.
Het moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek zullen uitgevoerd worden zoals beschreven in artikel 1.
5.5. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd zijn.
Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra het dossier ontvankelijk is, beschikt het college van burgemeester
en schepenen over een termijn van zestig dagen om de vergunning(en) af te leveren, dan wel deze te weigeren.
Artikel 6

Voorafgaand onderzoek

Onverminderd de hogere wetgeving en andere hoofdstukken van deze uniforme gemeentelijke politieverordening die ook hier
van toepassing zijn, kan de vergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand administratief onderzoek en een positieve
beoordeling betreffende volgende onderdelen:

een brandveiligheidsonderzoek;

een stedenbouwkundig onderzoek;

een onderzoek naar de milieuwetgeving;

een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;

een moraliteitsonderzoek;

een financieel onderzoek.
De vereiste van de positieve beoordeling geldt gedurende de ganse duur van de exploitatie.
Artikel 18 7

Weigeringsgronden

Artikel 19 8
Plaatsbeperkingen
Geen enkele vergunning tot het openen van een vergunningsplichtige inrichting, uitgezonderd betreffende de kapperszaken en
barbershops, zal verleend worden
 indien de voorziene vestiging in het kernwinkelgebied of winkelgroeigebied gelegen is zoals afgebakend door de
gemeenteraad op datum van 30 december 2013.
[…]





als er binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, reeds een zelfde vergunningsplichtige
inrichting is gevestigd
in of naast gebouwen met een voortuin;
in meergezinswoningen
in rijwoningen of woningen in halfopen bebouwing

Artikel 20 9
Artikel 10
10.1

Verval van rechtswege van de vergunning
Flankerende maatregelen

Het is verboden om:

Conform 305 WIB zijn de belastingplichtigen die aan de personenbelasting, vennootschapsbelasting of aan de
rechtspersonenbelasting zijn onderworpen gehouden ieder jaar aan de administratie der directe belastingen een
aangifte te doen. Nadien volgt het aanslagbiljet.
21 Volgens de website van de FOD Financiën moet een belastingplichtige gedurende zeven jaar zijn aanslagbiljet
bewaren.
22 Het doel van het verder financieel onderzoek is om de herkomst van de financiering te achterhalen. We willen
hiermee voorkomen dat gelden van criminele oorsprong gebruikt worden om te investeren in de legale economie.
De betrokkene zal dus de legale herkomst van zijn financiële middelen moeten kunnen aantonen.
20
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 goederen te laden en/of te lossen tussen 22.00 uur en 07.00 uur;
 alcoholhoudende dranken te verbruiken buiten de inrichtingen opgesomd in artikel 2;
 tussen 22.00 uur en 07.00 uur in de nabije omgeving van de inrichtingen opgesomd in artikel 2 voertuigen of hun
toebehoren draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat.
10.2.
De exploitant van een inrichting opgesomd in artikel 2 of zijn aangestelde is verplicht om degelijke en goed bereikbare
vuilnisbakken in of bij zijn inrichting te plaatsen23. Hij moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en
bergen ervan, alsook voor het reinigen van het terrein rond zijn inrichting, zijnde het privé-terrein waarop de inrichting is
gevestigd alsook op de voorliggende openbare weg.
Artikel 21 11

Administratieve sancties

Inbreuken op de artikelen 14 en 16 3 en 10 worden bestraft met (…)
Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien (…).
Artikel 22 12

Administratieve maatregelen

Artikel 23 13

Overgangsbepalingen

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk XVII
Artikel 11

Horecazaken

Flankerende maatregelen

11.1 Het is verboden om:
 goederen te laden en/of te lossen aan de horecazaak tussen 22.00 uur en 07.00 uur;
 tussen 22.00 uur en 07.00 uur in de nabije omgeving van een horecazaak voertuigen of hun toebehoren draaiende
te houden terwijl het voertuig stilstaat.
11.2.
De exploitant van een horecazaak of zijn aangestelde is verplicht om degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken in of
bij zijn inrichting te plaatsen24. Hij moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen ervan,
alsook voor het reinigen van het terrein rond zijn inrichting, zijnde het privé-terrein waarop de horecazaak is gevestigd alsook op
de voorliggende openbare weg.
Artikel 11 12 Administratieve sancties
11.1. 12.1 Inbreuken op de artikelen 2.1, 3, 5.3, 7, 8, en 9 en 11 worden bestraft met (…).
11.2. 12.2
Artikel 12 13

Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien (…);
Administratieve maatregelen

Artikel 13 14

Overgangsbepalingen

AFDELING VII

VERKEER

Hoofdstuk II Gedepenaliseerde verkeersinbreuken
Artikel 5 Identificatie van de overtreder
Voor het plaatsen van vuilnisbakken op het openbaar domein is een vergunning vereist conform Art II.III.2.1
UGP. Wordt geen vergunning gevraagd of bekomen, dan moet alsnog een vuilnisbak binnen in de inrichting
geplaatst worden.
24 Voor het plaatsen van vuilnisbakken op het openbaar domein is een vergunning vereist conform Art II.III.2.1
UGP. Wordt geen vergunning gevraagd of bekomen, dan moet alsnog een vuilnisbak binnen in de inrichting
geplaatst worden.
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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 geldt artikel 33 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Filip Buijs
Algemeen directeur
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Voorzitter gemeenteraad
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