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Goedkeuring wijzigingen UGP - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; de heer Astrid
Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; de heer Erwin
Brentjens; de heer Toon Otten; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; de
heer Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De
Coninck; de heer Paul Moelans; mevrouw Pascale Mathé; de heer Marc Van Damme; mevrouw Vera
de Jong; de heer Wannes Starckx; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter
Roes; de heer Tom Versmissen; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van
Otten; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Stef Breugelmans; de heer John Guedon; de heer Danny Vermeijen

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 en 1 september 2014; 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 (BS
01/07/2013), en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de omzendbrief OOP 30 bis (BS 03/01/2005) aangaande de uitvoering van de wetten van 13
mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni
2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 (BS 24/11/2005), waarbij uitleg verschaft
wordt bij de wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli
2005 houdende diverse bepalingen;

Gelet op de omzendbrief nr. COL 6/2005 van het college van Procureurs-generaal bij de Hoven van
Beroep en de Arbeidshoven van 20 mei 2005 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende dat punt 14 van de omzendbrief OOP 30 bis stelt dat: “Voor de
meergemeentenpolitiezones, is het sterk aanbevolen dat elke gemeente die deel uitmaakt van
dezelfde zone, dezelfde politieverordening zou aannemen. Dit zal de taak van de politieambtenaren,
die bevoegd zijn voor de vaststelling van deze inbreuken, aanzienlijk vergemakkelijken. In het andere
geval zouden ze immers systematisch moeten nagaan of op het grondgebied waarop ze opereren, een
inbreuk wordt vervolgd en op welke wijze. Een voorafgaand overleg tussen de betrokken gemeenten
is hier dan ook noodzakelijk; de politieraad van de meergemeentenpolitiezone kan hierin een
essentiële rol spelen en ter zake advies geven”;

Overwegende dat vroeger de politieverordeningen in de zeven gemeenten sterk verschillend waren,
zowel naar vorm als naar inhoud;

Overwegende dat het inderdaad beter zou zijn voor de politie als voor de bevolking om te komen naar
meer uniformiteit in deze politieverordeningen, zowel naar de vorm als naar de inhoud;
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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;
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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
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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 1 april 2015 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 april 2015 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 en 20 april 2015 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 24 juni 2015.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 1
september 2014 zijn in kleur weergegeven. De aanpassingen in het rood zijn aanpassingen die
identiek zijn voor alle gemeenten van de politiezone. De schrappingen en toevoegingen in het groen
zijn voorstellen eigen aan de gemeente.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
NEE
Beleidsinformatie
Gelinkt aan doelstelling 7.4 van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019.

Besluit
Artikel 1
De Gemeenteraad hecht goedkeuring 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, 30 juni 2014 en 1 september 2014.

Bijlagen
1. Overzicht wijzigingen UGP deel I en II (gemeenteraad 30 juni 2015).docx
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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POLITIEVERORDENING
Gelet op het advies van de jeugdraad van 1 april 2015 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, 18 april 2011, 27 april 2012, en 25 maart 2013 en 21 oktober 2013
en 14 april 2014 en 7 april 2015 aangaande de bijwerkingen;
Gelet op het advies van de politieraad van 8 mei 2007 en 6 mei 2008, 5 mei 2009, 4 mei 2010, 3 mei
2011, 8 mei 2012 en 7 mei 2013 en 5 november 2013 en 28 april 2014 en 20 april 2015 aangaande
de bijwerkingen;

INHOUD
(…)
AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE ................................................................................................

(…)
Hoofdstuk XVIIIDomiciliefraude……………………………………………………………………………………………………..
(…)

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 11
De administratieve schorsing of intrekking van een toestemming of
vergunning, en de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting
11.1
Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit artikel bepaalde sanctie, stuurt de
sanctionerend ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen.
11.2
Het college van burgemeester en schepenen neemt in zitting kennis van het proces-verbaal en
wanneer zij beslist de procedure op te starten, verstuurt zij een voorafgaande waarschuwing aan de
overtreder. Hierin staat dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden
indien de inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet een
uittreksel bevatten van onderhavige politieverordening en dient per post aangetekende brief te
gebeuren.
11.3
Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekend schrijven meegedeeld dat er bij
proces-verbaal werd vastgesteld dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt een
sanctie (schorsing of intrekking van de vergunning, sluiting van de instelling) op te leggen. Bij deze
mededeling deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar en
wanneer betrokkene zal worden gehoord, en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een raadsman.
11.4
De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester
en schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde
van de zitting uitgenodigd de notulen te ondertekenen.
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11.5
Bij het nemen van de beslissing is het college van burgemeester en schepenen op dezelfde
wijze samengesteld als tijdens de hoorzitting.
11.6
De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de
stadssecretaris. Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend
schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve schorsing of intrekking
van een door de stad/gemeente of haar organen afgeleverde toelating of vergunning en/of over een
tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling.
De sanctie kan pas worden opgelegd nadat betrokkene werd uitgenodigd om gehoord te worden.
De sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen worden door de politie
betekend of met een aangetekende brief ter kennis gebracht van de overtreder.
Het niet naleven van een administratieve sanctie opgelegd door het college van burgemeester en
schepenen wordt bestraft met een administratieve sanctie.

AFDELING I

INNAME VAN DE OPENBARE WEG

Hoofdstuk II

Terrassen en schuttingen op de openbare weg

Artikel 2

Plaatsing

2.2
Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de terrassen met bijhorend meubilair en
schuttingen tegen de rooilijn geplaatst worden over een breedte die niet meer bedraagt dan de
breedte van de handelszaak.
Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bewoner(s) van het aanpalend pand, kan de
vergunning hiertoe uitgebreid worden tijdens beperkte perioden bepaald door het college van
burgemeester en schepenen.
De uitbater kan een tijdelijke vergunning aanvragen voor een uitbreiding van zijn terras. Om
rechtsgeldig te zijn, moet de begin- en einddatum waarvoor een uitbreiding gevraagd wordt, duidelijk
vermeld worden, en moet bij de aanvraag gevoegd worden:
 het schriftelijk akkoord van de bewoner(s) van het aanpalend pand waar de uitbreiding van
het terras zal komen te staan,
 een duidelijke schets met de afmetingen waarbinnen de uitbreiding voorzien wordt.
De aanvraag moet toekomen en ingeschreven worden bij het gemeentebestuur uiterlijk 30
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 25 kalenderdagen na datum inschrijving van de aanvraag, wordt de vergunning
geacht te zijn verleend.
De uitsprong over het voetpad of over de openbare weg wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald
door het college van burgemeester en schepenen in functie van de voetpad-, plein- of straatbreedte
en de drukte van het voetgangersverkeer. Een vrije breedte van minimum 1,5 meter moet
openblijven.
In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en schepenen afwijking verlenen van de
maximum toegelaten breedte en van de uitsprong over de openbare weg.
2.3
De burgemeester kan de schuttingen en terrassen met bijhorend meubilair op kosten van de
uitbater laten verwijderen indien deze zich niet houdt aan de oppervlakte en de normen vermeld in de
vergunning of een schutting of terras met bijhorend meubilair plaatst zonder de vereiste vergunning.
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Artikel 3
3.6

Onderhoud, veiligheid, gebruik

Deze voorschriften gelden ook voor de uitbreiding van een terras.

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.
§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 kan de uitbater een tijdelijke vergunning aanvragen voor een uitbreiding van zijn
terras mits deze tijdig wordt 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.

AFDELING III

AMBULANTE EN KERMISACTIVITEITEN

Hoofdstuk VI

Manifestaties waarbij particulieren hun goederen kunnen verkopen

Deel 3 Specifieke bepalingen m.b.t. de antiek-, kunst-, en curiosamarkt in en rond het
Cultuurcentrum de Warande

Artikel 4

Toegestane koopwaar

Mogen te koop worden aangeboden:
- kunstvoorwerpen: o.a. schilderijen, beeldhouwwerk, grafiek, kunstfoto’s, kunstambachtelijke
voorwerpen (deze opsomming is niet beperkend);
- antieke en oude voorwerpen; te weten de voorwerpen die omwille van hun ouderdom en aard
niet meer in de normale handel zijn opgenomen;
- curiosa: voorwerpen die – gezien hun eigenaardig karakter – niet in de normale handel,
behoudens in de antiekhandel, zijn opgenomen;
- tweedehandskleding en –textiel en - schoenen wordt enkel toegestaan op voorwaarde de kraam
als volgt is samengesteld max. ¼ kleding – min. ¾ antiekcuriosa of andere tweedehandse
goederen (steeds uitgesloten: stockverkoop van tweedehandskleding en –textiel) dat dit
assortiment maximaal ¼ van de oppervlakte van de kraam of standplaats inneemt;
- tweedehands schoenen;
- tweedehands handtassen;
- pompoenen, noten, kastanjes, sierfruit enkel bedoeld als decoratie; niet als voeding;
- tweedehands video’s, cd’s, dvd’s (niet gekopieerd);
- tweedehands game boys, computer spelletjes (niet gekopieerd);
- tweede hands spelconsoles en – toebehoren, tweedehands videospelletjes (niet gekopieerd)
- tweedehands elektronische apparaten (behoudens de uitzonderingen genoemd in artikel 5);
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Hoofdstuk X Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op openbare kermissen
Deel 1
Algemene bepalingen
Dit hoofdstuk is van toepassing op de kermissen zoals in tabel vermeld:
Deelgemeente
Turnhout

Benaming

Tijdstip

Turnhout-Kermis
Grote Markt +
Warandeplein

Van vrijdag voor het weekeinde voor OLV Hemelvaart (15/08) en ten
vroegste 06/08 en ten laatste 13/08 tot 14 dagen later
Wanneer er 5 weekends in augustus zijn dan duurt de kermis 3
dagen langer (tot en met zondag).
Zondag voor Aswoensdag; zaterdagnamiddag 14.00 u tot
dinsdagavond 23.00 u

Turnhout

Karnavalkermis
Grote Markt

Turnhout

Parkwijkkermis
Parkwijk

Turnhout

Klein Kermis
Kasteelplein

Turnhout

Lokeren kermis
Volksplein

Turnhout

Oosthovenkermis
Meirgorenstraat

Turnhout

Wieltjeskermis
Robsonplein

Turnhout

Zevendonkkermis
Kapelweg

Voorlaatste zondag van april (behalve indien dit samenvalt met
Pasen, dan 2 weken vroeger); zaterdagnamiddag 14.00 u tot
dinsdagavond 23.00 u
Zondag na H. Sacramentsdag; zaterdagnamiddag 14.00 u tot
maandagavond 23.00 u
Zondag met of na St. Jan (24/06); zaterdagnamiddag 14.00 u tot
dinsdagavond 23.00 u
1° zondag van augustus; zaterdagnamiddag 14.00 u tot
maandagavond 23.00 u
1° zondag van september; zaterdagnamiddag 14.00 u tot
maandagavond 23.00 u
Zondag met of na 16/07; zaterdagnamiddag 14.00 u tot
dinsdagavond 23.00 u

Alle nieuwe en gelijkaardige initiatieven die onder de definitie vallen van kermissen of kermisactiviteiten
volgens de wet van 25 juni 1993 (zie afdeling III – hoofdstuk IX – artikel 1) betreffende de uitoefening van
ambulante activiteiten moeten hier onder verstaan worden.

AFDELING IV

OPENBARE GEZONDHEID

Hoofdstuk II
containerpark

Ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het
Algemene bepalingen

Artikel 5
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.
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AFDELING V

OPENBARE VEILIGHEID

Hoofdstuk IV

Brandveiligheid in verhuurde kamerwoningen

Artikel 2 Toepassingsgebied
Dit reglement is, zonder afbreuk te doen aan de normen van de Vlaamse Wooncode, van toepassing
op alle kamerwoningen, met uitzondering van de gebouwen waarvoor door de wetgever speciale
voorwaarden inzake brandveiligheid en/of hygiëne worden opgelegd.1
Artikel 6

Kamers

6.1
(…)
6.2
(…)
6.3
Elke kamer moet beschikken over een individuele wastafel met koud en warm stromend
water, het kraanwerk moet goed functioneren en de afvoer met reukafsluiter is aangesloten op een
rioleringssysteem. Indien in de kamer een gootsteen aanwezig is, mag deze gebruikt worden als
wastafel.
Artikel 8 Gemeenschappelijke ruimten – kookgelegenheid
Een gemeenschappelijke kookruimte dient te voldoen aan volgende kenmerken:
 het lokaal met de gemeenschappelijke kookgelegenheid moet beantwoorden aan de
bezettingsnormen zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode.
 de gemeenschappelijke kookruimte is toegankelijk via de gemeenschappelijke ruimten.
 de kookgelegenheid mag niet ingericht worden in de gemeenschappelijke gang of het
trappenhuis.

AFDELING V

OPENBARE VEILIGHEID

Hoofdstuk VI

Bestrijding van brand in het algemeen

Artikel 2
Het is verboden een kampvuur, een kerstboomverbranding en andere open vuren2 te organiseren
zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. De burgemeester kan in de
Deze verordening is eveneens van toepassing op de woning die door studenten in gebruik
genomen wordt zo door hen of voor hen een collectieve huurovereenkomst werd aangegaan.
Deze verordening is niet van toepassing op rusthuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen waarvoor
een hogere wetgeving of Belgische normen gelden.
2
Hiermee worden niet de barbecue, de vuurkorf en andere toestellen bedoeld waarin
onbehandeld hout wordt verbrand. Art. 6.11.1 Vlarem II bepaalt: Met behoud van de toepassing van
het Veldwetboek en het Bosdecreet van 13 juni 1990 is de verbranding in open lucht van welke
stoffen ook verboden, behalve als het gaat om: 1° het maken van vuur in open lucht indien nodig bij
het beheer van bossen, (…); 2° het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als
beheermaatregel (…); 3° de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn
van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden (…); 4° het verbranden van droog onbehandeld
hout bij het maken van een open vuur; 5° het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste
fossiele brandstof in een sfeerverwarmer; 6° het verbranden van dierlijk afval (…); 7° het verbranden
van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische
evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke
1
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vergunning voorwaarden opleggen. De aanvrager is verplicht deze voorwaarden strikt op te volgen
alsook, in voorkomend geval, de instructies ter plaatse van de brandweer na te leven.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk VII

Bestrijding van geluidshinder

Artikel 7

Verbod op nachtelijke muziek

7.1
Het is de exploitanten van niet-ingedeelde openbare inrichtingen, zoals bedoeld in artikel
6.7.2.1°. Vlarem, verboden om al dan niet elektronisch versterkte muziek te produceren in hun
inrichting tussen 03.00 en 07.00 uur.

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

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

toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning
plaatsvindt. 8° het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het
gebruik van een barbecuetoestel.
Krachtens art. 89.8° van het veldwetboek mag dit niet dichter dan op 100m van huizen. Krachtens
art. 99 van het bosdecreet mag dit niet op minder dan 25 meter van bossen.
3
Krachtens het Vlarem mag bepaald groenafval nog verbrand worden. Art. 6.11.1 Vlarem II
bepaalt: Met behoud van de toepassing van het Veldwetboek en het Bosdecreet van 13 juni 1990 is
de verbranding in open lucht van welke stoffen ook verboden, behalve als het gaat om: 1° het maken
van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, (…); 2° het maken van vuur in open
lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel (…); 3° de verbranding in open lucht van plantaardige
afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden (…); 4° het
verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur; 5° het verbranden van
droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer; 6° het verbranden
van dierlijk afval (…); 7° het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in
het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke
overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100
meter van bewoning plaatsvindt. 8° het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele
brandstof voor het gebruik van een barbecuetoestel.
Krachtens art. 89.8° van het veldwetboek mag dit niet dichter dan op 100m van huizen. Krachtens
art. 99 van het bosdecreet mag dit niet op minder dan 25 meter van bossen. Regelmatig komen er
evenwel oproepen van overlast van verbranding van stoffen die een prikkelende geur verspreiden. Dit
wordt dikwijls verbrand in kachels van woningen, bijgebouwen en dergelijke en zorgen voor overlast
voor de omwonenden. De omzendbrief OOP 30bis (punt II.1.1) adviseert om dit op te nemen in de
gemeentelijke politieverordening. De vaststellingen van de politieambtenaren zullen bepalend zijn om
de prikkelende geur vast te stellen.
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AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk XIV

Gemeentelijke begraafplaatsen en Intercommunale Vereniging voor
Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen

Deel 1

Algemene bepalingen

Artikel 1
Een gemeentelijke begraafsplaats kan bestaan uit graven, een colombarium, een urnenveld, een
strooiweide, een sterretjesweide, enzovoorts.
Artikel 1 2
(…)
Artikel 2 3
(…)
Artikel 3 4
(…)
Artikel 4 5
(…)
Artikel 5 6
(…)
Artikel 6 7
(…)
Artikel 7 8
(…)
Artikel 8 9
(…)
Artikel 9 10
(…)
Artikel 10 11
(…)
Artikel 11 12
Het is verboden:
1°
(….);
2°
(….);
3°
(….);
4°
(….);
5°
(….);
6°
(….);
7°
(….);
8°
(….);
9°
(….);
10°
grafzerken te plaatsen of te herstellen op zaterdagen, zon- en/of wettelijke feestdagen en op
2 november, zonder toelating van de verantwoordelijke van de begraafplaatsen;
11°
(….).
12°
op een gemeentelijke begraafplaats assen van overledenen uit te strooien buiten de daartoe
voorziene strooiweide of sterretjesweide.
Artikel 12 13
(…)
Artikel 13 14
(…)
Artikel 14 15
(…)
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Artikel 15 16 Sancties
Inbreuken op de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 en 14 en 15 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 V

De gemeentelijke parken, speelpleinen, sport-en recreatiecentra

Artikel 1
Toepassingsgebied
Deze politieverordening is van toepassing op de volgende gemeentelijke parken, gemeentelijke
speelpleinen, gemeentelijke sport- en recreatiecentra:
Voor Turnhout:
….
moerasbos Tichelarijstraat (gelegen tussen de Tichelarijstraat en de Hollandsestraat)
Deel 5, Specifieke bepalingen voor het moerasbos Tichelarijstraat
Artikel 16
Het gebied is enkel toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Artikel 17
Inbreuken op artikel 16 worden gestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350
euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Hoofdstuk XI

Publiciteitsvoering

Artikel 1 Verbod op publiciteitsvoering
1.2
Dit verbod geldt niet :
- aan de binnenzijde van de ramen van privé-eigendommen;
- voor het plaatsen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden die zijn vrijgesteld van een
vergunning zoals bedoeld in artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010
tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (BS
10/09/2010)4
- voor het plaatsen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden waarvoor een vergunning werd
afgeleverd op basis van hogere wetgeving;
- op plaatsen die door het college van burgemeester en schepenen tot aanplakking zijn
bestemd conform de bepalingen van deel 2.
- voor elektronische informatiedragers, voor borden, voor aanplakking en aanbrengen van
spandoeken op privé-eigendommen
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Hoofdstuk XV

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 2
Vergunning
De exploitant moet voor het openen, het open houden of het heropenen van een privaat bureau voor telecommunicatie of
nachtwinkel in bezit zijn van een vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.
De vergunning is geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig reglement, alsook aan alle
bijzondere voorwaarden opgelegd in de vergunning, is voldaan.
De vergunning wordt afgeleverd voor (….)
van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
Artikel 4 Voorafgaand onderzoek
Onverminderd de hogere wetgeving en andere hoofdstukken van deze UGP die ook hier van
toepassing zijn, kan (…)
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 11

Politiemaatregelen en strafbepalingen

§3 Inbreuken op de artikelen 2, 4, 8 en 9 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of
meerderjarig is.
Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien (….).

Afdeling VI

Openbare rust en orde

Hoofdstuk XVI Vergunningsplichtige inrichtingen
Deel 2
Artikel 1

Clubhuizen van motorclubs 5
Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
1. Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon,
ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting
wordt uitgebaat.
2. Exploitatievergunning: een vergunning die aan de exploitant het recht verleent op het aangeduide
adres de inrichting uit te baten.

Het doel van deze politieverordening is om criminele motorbendes te weren uit de gemeente.
Voor bijeenkomsten van motorclubs in open lucht of in een besloten ruimte zijn de bepalingen van
afdeling VI hoofdstuk X van toepassing. Voor het faciliteren van bijeenkomsten van criminele
motorbendes in horecazaken zijn de bepalingen van afdeling VI hoofdstuk XVII van toepassing. Voor
inrichtingen die gewoonlijk dienen als clubhuis van een motorclub zijn de bepalingen van dit hoofdstuk
van toepassing.
5
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3. Clubhuis: een inrichting waar leden van een motorclub regelmatig bijeenkomsten houden en waar
de symbolen van de club duidelijk worden tentoongesteld (foto’s, clubemblemen,…). Het gebruik
van de inrichting is gebaseerd op een mondelinge of schriftelijke overeenkomst van welke aard ook
(aankoopakte, huurovereenkomst,…).
4. 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.
5. Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de stedenbouwkundige
vergunningen 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.
6. Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de
milieuvergunningen 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.
7. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat 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.
8. 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 inrichting, op de exploitant, op de organen
en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de exploitant.
Het moraliteitsonderzoek wordt in voorkomend geval ook uitgevoerd op de personen vermeld op de ledenlijst.
9. Financieel onderzoek bestaat uit:
 een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook;
 een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
 een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de inrichting, 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.
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 procesverbaal 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
6
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Artikel 2

Exploitatievergunning

2.1. Onverminderd de hogere wetgeving en onverminderd de andere hoofdstukken van het uniform
gemeentelijk politiereglement, moet een exploitant van een clubhuis voor het openen, het
openhouden of het heropenen van een clubhuis in het bezit zijn van een exploitatievergunning
afgeleverd door de burgemeester.
2.2. De exploitatievergunning is geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig reglement,
alsook aan alle specifieke voorwaarden opgelegd in de exploitatievergunning, is voldaan.
2.3. De exploitatievergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde
vestigingseenheid. De exploitatievergunning kan niet worden overgedragen aan een andere
exploitant of naar een andere vestigingseenheid.
2.4.

De exploitatievergunning kan eventueel beperkt worden in tijd.

2.5. De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van het clubhuis.
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.
2.6. De exploitatievergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.
2.7. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis 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 3

Vergunningsaanvraag

3.1 Voor het verkrijgen van de exploitatievergunning 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 exploitatievergunning dient te worden gevoegd:
een kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant;
het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is;
de naam van de motorclub;
het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van het clubhuis;
in voorkomend geval, een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket ;
in voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap;
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);

337 en 329 W.I.B.
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3.3.

Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie.
Binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraagstukken bij de politie, adviseert de
politie aan de burgemeester om:
 ofwel de exploitatievergunning 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.

De exploitatievergunning en andere vergunningen worden gelijktijdig afgeleverd of geweigerd.
3.4. In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal de burgemeester bij de
aanvrager volgende bijkomende stukken opvragen:
 de ledenlijst van de motorclub (naam, voornaam, geboortedatum, adres)
 in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand;
 in voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst 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 belastingen8 van de voorbije
zeven jaar9, alsmede eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over
voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te financieren10;
 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
1.8° en artikel 1.9°.
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 de burgemeester 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 uniforme gemeentelijke
politieverordening die ook hier van toepassing zijn, kan de exploitatievergunning 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;
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.
9 Volgens de website van de FOD Financiën moet een belastingplichtige gedurende zeven jaar zijn
aanslagbiljet bewaren.
10 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.
8
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een moraliteitsonderzoek;
een financieel onderzoek.

De vereiste van de positieve beoordeling van dit artikel geldt gedurende de ganse duur van de
exploitatie.
Artikel 5

Weigeringsgronden

De burgemeester weigert de exploitatievergunning:
 als de openbare orde (openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of overlast)
gevaar loopt;
 indien minstens één van de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van de
vergunning negatief werd geadviseerd.
Artikel 6

Camerabewaking

Indien camerabewaking opgelegd is in de exploitatievergunning, moet de exploitant of zijn
aangestelde tijdens het openhouden van de clubhuis minstens één bewakingscamera in werking
hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere toekomende bezoeker. Een
automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht.
De voorschriften vermeld in de wet van 21 maart van 2007 (B.S. 31/05/2007) tot regeling van de
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s alsmede de uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van
toepassing.
Artikel 7

Verval van rechtswege van de exploitatievergunning

De exploitatievergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes
maanden feitelijk is onderbroken;
 in geval van faillissement;
 in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
 in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de
kruispuntbank voor ondernemingen.
 in geval van het niet naleven van de voorschriften vervat in artikel 2.1 en 2.3.
Artikel 8

Administratieve sancties

8.1. Inbreuken op de artikelen 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 4 en 6 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is.
8.2. Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien op basis van artikel 4 §1 van de
wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties overgaan tot:
 een administratieve schorsing11 of intrekking van de vergunning;
 een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting12.
Het college van burgemeester en schepenen zou bijvoorbeeld de exploitatievergunning kunnen
schorsen wanneer de exploitant een persoon tewerkstelt wiens moraliteit een gevaar zou kunnen
opleveren voor de openbare orde.
12 Zo kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot de tijdelijke sluiting van het
clubhuis indien bijvoorbeeld de inrichting aanleiding geeft tot geluidshinder of tot enige andere vorm
11
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Artikel 9

Administratieve maatregelen

Conform artikel 133 tot en met 134 quater van de nieuwe gemeentewet, kan de burgemeester
ondermeer het clubhuis tijdelijk of definitief sluiten indien de exploitatie aanleiding geeft tot enige
vorm van overlast, van aard om de openbare orde te verstoren wat moet blijken uit een door de
politie samengesteld dossier.
Deel 2 Deel 3 Andere vergunningsplichtige inrichtingen
Artikel 12

Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
 exploitant: (….)
 exploitatievergunning: (….)
 videotheken: (…)
 kansspelinrichting : (….)
 kansspel: (….)
 weddenschap : (….).
 wedkantoren : (….)
 seksshop: (….)
 seksinrichting waarin pornografische vertoningen plaatsvinden: de voor het publiek toegankelijke
besloten ruimten waarin vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden van pornografische aard
plaatsvinden tegen betaling, onder welke vorm ook en ongeacht het aantal betalende
toeschouwers. Onder seksinrichting waarin pornografische vertoningen plaatsvinden wordt in elk
geval verstaan: seksbioscoop, sekstheater, peepshows, al dan niet in combinatie met kleinhandel
en/of andere dienstverlening van welke aard dan ook.
 seksinrichting: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin, tegen betaling, onder
welke vorm ook en ongeacht het aantal betalende aanwezigen, al dan niet in combinatie met
kleinhandel en/of andere dienstverlening van welke aard dan ook, ofwel:
o vertoningen of voorstellingen van pornografische aard plaatsvinden, zoals seksbioscoop,
peepshows, sekstheater;
o dienstverleningen van seksuele of pornografische aard plaatsvinden, zoals parenclubs,
erotische massagesalons, huizen van ontucht en prostitutie.
Artikel 13

Toepassingsgebied

Deze politieverordening is van toepassing op volgende inrichtingen :
 wedkantoren
 seksshops
 en seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen plaatsvinden
 videotheken
Artikel 14

Vergunning

14.3
Het moraliteitsonderzoek bestaat uit :
(…).
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.
van overlast.
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Artikel 16

Nadere regels en voorschriften

16.6
. Deze politieverordening en in het bijzonder de uitbatingsvoorwaarden vermeld in de
exploitatievergunning dienen nageleefd te worden zolang de uitbating duurt. De vergunning is geldig zolang aan
alle voorwaarden van onderhavig reglement, alsook aan alle specifieke voorwaarden opgelegd in de vergunning,
is voldaan.
Artikel 17

Vergunningsaanvraag

6.1
Voor het verkrijgen van een vergunning dient de exploitant een schriftelijke aanvraag in bij de
burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
6.2

De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen documenten overhandigd moeten worden.

Artikel 19

Verval van rechtswege van de vergunning

De vergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden
feitelijk is onderbroken;
 in geval van faillissement;
 in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
 in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank voor
ondernemingen.
 in geval van het niet naleven van de voorschriften vervat in de artikelen 14 en 16.

Afdeling VI

Openbare rust en orde

Hoofdstuk XVII Horecazaken
Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exploitant: (….)
Tapvergunning: (….)
Exploitatievergunning: (….)
Horecazaken: (….)
Occasionele horecazaken: (….)
Reizende horecazaken: (….)
Criminele motorbende: Een strikt hiërarchisch georganiseerde groepering van motorrijders die
een non-conformistische levensstijl financieren door het plegen van misdrijven 13.
8. Brandveiligheidsonderzoek: (….).
9. Stedenbouwkundig onderzoek: (….).
Dit is de begripsomschrijving van de COL 6/2009 van 14/5/2009 inzake criminele motorbendes. “De
dreiging die de criminele motorbendes uitoefenen op de openbare orde en veiligheid en de aard en
omvang van de criminaliteit, gepleegd door deze organisaties, hun leden en aanhangers,
rechtvaardigen een intensieve opvolging van dit veiligheidsfenomeen.” Vallen onder het
toepassingsgebied van de COL 6/2009: “Hells Angels MC, Outlaws MC, Bandidos MC, Blue Angels MC”.
Supportclubs zijn: Red Devils, Satudarah, Demons, No Surrender, Loudness Hangout, Trailertrash
Travellers, Veterans, Black Jackets, Mongols, Pagans, Gremium, Gypsy Jokers, …
13
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10.
11.
12.
13.

Onderzoek naar de milieuwetgeving: (….).
Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit (….).
Moraliteitsonderzoek: (….)
Financieel onderzoek bestaat uit: (….)

Artikel 5

Voorafgaand onderzoek

5.3. De vereiste van de positieve beoordeling van artikel 5.2. geldt gedurende de ganse duur van de
exploitatie.
Artikel 9

Verbod op faciliteren van criminele motorbendes

Het faciliteren van bijeenkomsten van een criminele motorbende in een horecazaak is verboden.
Artikel 9 10

Verval van rechtswege van de vergunningen

9.1. 10.1

De tapvergunning vervalt van rechtswege indien (….)

9.2. 10.2

De exploitatievergunning vervalt van rechtswege: (….)

Artikel 10 11 Administratieve sancties
10.1. 11.1.
Inbreuken op de artikelen 2.1, 3, 5.3, 7, en 8 en 9 worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de
overtreder minderjarig of meerderjarig is.
10.2. 11.2.

Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien (….)

Artikel 11 12 Administratieve maatregelen
Conform artikel 133 tot en met 134 quater van de nieuwe gemeentewet, kan de burgemeester (….)
Artikel 12 13

Overgangsbepalingen

Dit hoofdstuk is van toepassing op (….)

Afdeling VI
Hoofdstuk XVIII

Openbare rust en orde
Domiciliefraude14

Artikel 1
Artikel 10 van het KB van 16/7/1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister bepaalt dat de gemeenten bij verordening de nadere regels moeten vastleggen
volgens welke de woonstonderzoeken ingesteld moeten worden en volgens welke het verslag van
onderzoek moet opgemaakt worden.
Bijlage 1 van de omzendbrief van 30/8/2013 betreffende de aandachtspunten voor een correcte
registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en
de strijd tegen domiciliefraude stelt dat, met het oog op een correcte en coherente registratie van de
adressen en van de gezinssamenstelling van de burgers in de bevolkingsregisters, het bestaan van
een verordening, of de eventuele actualisering ervan, alsook een nauwgezet toezicht op de werkelijke
naleving van deze verordening, een onontbeerlijk instrument is in de strijd tegen de domiciliefraude.
14
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§1 Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister wordt systematisch een onderzoek ter plaatse
ingesteld naar de werkelijke verblijfplaats van personen of gezinnen in de volgende gevallen:
1) In geval van aangifte15:
 Wanneer een alleenstaande, de referentiepersoon van een gezin of een gezinslid verklaard
heeft dat hij zijn hoofdverblijf op het grondgebied van de gemeente gevestigd heeft.
 Wanneer een alleenstaande, de referentiepersoon van een gezin of een gezinslid verklaard
heeft dat hij zijn hoofdverblijf naar een andere plaats in de gemeente heeft overgebracht.
2) Bij gebrek aan aangifte:
 Zodra de administratie of de politie het vermoeden heeft dat een persoon of een gezin zijn
hoofdverblijf in de gemeente heeft gevestigd zonder daarvan tijdig aangifte te hebben
gedaan.
 Zodra de administratie of de politie het vermoeden heeft dat een persoon of een gezin zijn
hoofdverblijf in de gemeente heeft verlaten zonder daarvan tijdig aangifte te hebben gedaan.
§2 Personen die opgesloten zijn in strafinrichtingen en inrichtingen voor sociaal verweer, en die geen
gezin of haardstede meer hebben, worden ingeschreven op het adres van de instelling op eenvoudig
verzoek van het hoofd van deze instelling.
Artikel 2
Het onderzoek naar de reële verblijfplaats van een persoon wordt uitgevoerd door de
politieambtenaren van de lokale politie, hetzij op initiatief van de lokale politie, hetzij op verzoek van
de ambtenaar van de burgerlijke stand, hetzij op vraag van een andere gemeente (model 6).
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de wettelijk voorgeschreven termijn16, en overeenkomstig de
Algemene Onderrichtingen van 1 juli 2010 betreffende het houden van de bevolkingsregisters17.
Het woonstonderzoek omvat:
- een controle van de realiteit van de hoofdverblijfplaats;
- een verificatie van de gezinssamenstelling, waarbij tevens wordt nagegaan of nog andere
personen op het betrokken adres verblijven.
- een controle of de reeds ingeschreven burgers nog steeds op het adres verblijven, dan wel
vertrokken zijn naar een ander adres.
Artikel 3
De politieambtenaar verricht alle onderzoeksdaden die, binnen de grenzen van de opdracht, nodig zijn
om tot de vaststelling over te gaan.
De politieambtenaar kan navraag doen bij de eigenaar van de woning, bij de buren, bij eventueel
andere bewoners van het gebouw, de huisbewaarder, winkeliers in de buurt, enzovoorts teneinde
meer informatie te verzamelen over de feitelijkheid van de verblijfplaats. De politieambtenaar
onderzoekt ook of het pand beschikt over sanitaire voorzieningen en een kookfunctie die gebruikt kan
worden door de bewoners van het gebouw 18.

Art.7 §4 KB 16/7/1992: De aangifte moet binnen acht werkdagen gebeuren nadat de nieuwe
woning effectief betrokken werd, of ten laatste de dag voor het vertrek bij overbrenging van de
hoofdverblijfplaats naar een ander land.
16 Art.7 §4 Kb 16/7/1992: binnen 8 werkdagen na de aangifte.
17 Zie punt 81 van de Alg. Onderrichtingen: het onderzoek moet grondig zijn. De kwaliteit van de
onderzoeken is uiterst belangrijk ter voorkoming van fictieve domicilieadressen. De burger moet
persoonlijk worden aangetroffen. Het onderzoek kan niet gevoerd worden per telefoon of op grond
van een enkele verklaring op bijv. het politiekantoor.
18 Een kookfunctie dient minimaal geïnterpreteerd te worden. De Vlaamse Wooncode vereist alleen
dat er de mogelijkheid is om een kookfunctie te voorzien (geaard stopcontact voor kookplaten,
aansluiting voor een gasfornuis), niet de aanwezigheid van kooktoestellen zelf.
15
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Artikel 4
In geval van gefundeerd vermoeden van:
 ernstige kwaliteitsgebreken aan de woning in de zin van de Vlaamse Wooncode of in geval van
overbewoning;
 reëel gevaar voor de openbare gezondheid of de openbare veiligheid;
 twijfel omtrent het statuut van zelfstandige of niet-zelfstandige wooneenheid;
stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand het dossier naar de bevoegde gemeentelijke dienst voor
bijkomend onderzoek naar de conformiteit van de woning.19
Artikel 5 Verslag van onderzoek
De gegevens van het onderzoek worden opgenomen in het “Verslag met betrekking tot het onderzoek
van de reële verblijfplaats bedoeld in artikel 7, §5, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992
betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister”. Hiervoor wordt het model gebruikt
dat gevoegd is bij de Algemene Onderrichtingen van 1 juli 2010.
Het volledige en gemotiveerd verslag moet zo spoedig mogelijk nadat het onderzoek heeft
plaatsgegrepen, worden voorgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 6 Ambtshalve inschrijving
Indien uit het onderzoek van de politie blijkt dat een persoon of gezin daadwerkelijk zijn
hoofdverblijfplaats heeft op de plaats waar het is aangetroffen, maar nagelaten heeft de
voorgeschreven aangifte van adreswijziging te doen, dan wordt het besluit onverwijld door de
ambtenaar van de burgerlijke stand aan de betrokken persoon of aan de referentiepersoon van het
gezin betekend.
Samen met de betekening van het besluit wordt de betrokken persoon of de referentiepersoon van
het gezin verwittigd dat hij ambtshalve zal ingeschreven worden op de plaats, waar hij blijkens dat
verslag zijn hoofdverblijf heeft gevestigd, indien hij zich niet binnen de acht dagen in regel heeft
gesteld met de bepalingen van artikel 9 van het KB van 16 juli 1992 betreffende de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.
Artikel 7 Niet-inschrijving
Indien uit het onderzoek van de politie blijkt dat een persoon of gezin zijn reële hoofdverblijfplaats
niet op het adres van de aanvraag heeft gevestigd, dan wordt de gevraagde inschrijving geweigerd.
De gemotiveerde beslissing tot niet-inschrijving wordt ter kennis gebracht aan betrokkene en aan de
gemeente van de vorige verblijfplaats. Het resultaat van het onderzoek wordt onverwijld aan
betrokkene ter kennis gegeven door betekening op het adres dat het voorwerp uitmaakte van het
onderzoek.
Samen met de betekening van het besluit wordt de betrokken persoon of de referentiepersoon van
het gezin ervan verwittigd dat hij niet zal ingeschreven worden in de registers of dat hij zal
ingeschreven worden op een andere plaats dan die welke hij heeft aangegeven en die blijkens het
verslag zijn werkelijk hoofdverblijf is.
Artikel 8 Afvoering van ambtswege20
Als het onmogelijk blijkt de nieuwe verblijfplaats op te sporen van personen die, zonder aangifte te
doen, hun hoofdverblijfplaats in een andere gemeente of in het buitenland hebben gevestigd (behalve
in geval van een tijdelijke afwezigheid cfr. artikel 18 van het KB van 16 juli 1992), dan gelast het
college van burgemeester en schepenen de afvoering van ambtswege uit de registers,
overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992. De ambtenaar van de burgerlijke
Er mag geen enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats worden geweigerd omwille van veiligheid,
gezondheid, urbanisme of ruimtelijke ordening. Er is wel voorzien in een bijzondere
inschrijvingsprocedure bestaande uit een voorlopige inschrijving. Zie punt 103 van de Alg.
Onderrichtingen.
20 Afvoering van ambtswege moet een uitzonderingsmaatregel zijn, nl. alleenl wanneer alle
inspanningen om de hoofdverblijfplaats te bepalen, tevergeefs zijn gebleven.
19
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stand maakt, binnen de maand na de desbetreffende vaststellingen, een verslag op waarin hij
vaststelt dat het onmogelijk is om de nieuwe verblijfplaats te bepalen, en waarin hij voorstelt om tot
ambtshalve afvoering over te gaan.
Artikel 9 Strafbepalingen
Bij het overtreden van de bepalingen van dit hoofdstuk, gelden de strafbepalingen zoals voorzien in
artikel 23 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister.

de gemeentesecretaris

de burgemeester
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