Gemeenteraad
Zitting van 26 juni 2017

Besluit
Welzijn

Wijzigingen UGP - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers;
mevrouw 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; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel;
mevrouw Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Paul Moelans; mevrouw Pascale Mathé; mevrouw Vera de Jong; de heer Wannes Starckx;
de heer Stef Breugelmans; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer
John Guedon; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de
heer Jan Boulliard; de heer Herman Schaerlaekens; de heer Filip Buijs
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck
Verontschuldigd:
de heer Toon Otten; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Marc Van Damme; de heer
Peter Roes; de heer Tom Versmissen
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 en 22 juni 2016; goedkeuring UGP.
Juridische grond
- Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013
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- Artikel 119, 119bis en 135 Nieuwe Gemeentewet
Argumentatie
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in het artikel 119 van de nieuwe
gemeentewet en de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 (BS 10/06/1999), gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000 (BS
29/07/2000), 19 juni 2004 (BS 23/07/2004) en de wet van 20 juli 2005 (BS 29/07/2005), waarbij de
gemeentelijke administratieve sancties werden ingevoerd in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juli 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (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
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immers systematisch moeten nagaan of op het grondgebied waarop ze opereren, een inbreuk wordt
vervolgd en op welke wijze. Een voorafgaand overleg tussen de betrokken gemeenten is hier dan ook
noodzakelijk; de politieraad van de meergemeentenpolitiezone kan hierin een essentiële rol spelen en ter
zake advies geven";
Overwegende dat vroeger de politieverordeningen in de zeven gemeenten sterk verschillend waren,
zowel naar vorm als naar inhoud;
Overwegende dat het inderdaad beter zou zijn voor de politie als voor de bevolking om te komen naar
meer uniformiteit in deze politieverordeningen, zowel naar de vorm als naar de inhoud;
Overwegende dat dit de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor de burger ten goede zou komen;
Overwegende dat het politiecollege besloten heeft tot de opmaak van een uniform gemeentelijke
politieverordening;
Overwegende dat de zeven gemeenteraden autonoom bevoegd blijven;
Overwegende dat het soms ook noodzakelijk is om inhoudelijk verschillen op te nemen tussen de
gemeenten;
Overwegende dat daarom gekozen wordt voor een uniforme structuur waarbij de inhoud zoveel als
mogelijk identiek is, doch waarbij bepaalde onderdelen afwijkende bepalingen kunnen bevatten;
Gelet op de wet van 15 juli 1960 houdende de bepalingen inzake zedelijke bescherming van de jeugd;
Gelet op de wet van 10 april 1990 betreffende de bewakingsondernemingen, de
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1997, 9
juni 1999 en 10 juni 2001;
Gelet op de wet van 30 juli 1979 (BS 20/09/1979) betreffende de preventie van brand en ontploffing en
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
Gelet op de vereiste brandbeveiligingsnormen bepaald in de wet van 14 november 1983 en 8 oktober
1984, evenals de bepalingen voorzien in VLAREM 1 en 2;
Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer;
Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare orde
met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en
de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen;
Gelet op het voorstel van de politie, voorgelegd aan het politiecollege van 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;
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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
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 en 21 april
2017 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 en 24 april 2017
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 en 2 mei
2017 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, 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 en 30 maart 2017.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni
2016 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
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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 deze 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
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 en 22 juni 2016.

Bijlagen
1. overzicht wijzigingen UGP deel I en II na politieraad.docx
2. marktopstelling versie 03-2017 volledig.pdf
3. UGP 2017 afbakening kermisterrein Augustuskermis.pdf
4. UGP 2017 afbakening kermisterrein Carnavalkermis.pdf
5. UGP 2017 afbakening kermisterrein Klein Kermis.pdf
6. UGP 2017 afbakening kermisterrein Lokeren Kermis.pdf
7. UGP 2017 afbakening kermisterrein Oosthovenkermis.pdf
8. UGP 2017 afbakening kermisterrein Parkwijk Kermis.pdf
9. UGP 2017 afbakening kermisterrein Wieltjes Kermis (2).pdf
10. UGP 2017 afbakening kermisterrein Zevendonkkermis.pdf
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 en 21 april 2017 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 en 24 april 2017 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 en 2 mei 2017 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 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 en 30 maart 2017.
__________________________________________________________________________________________
INHOUD
AFDELING VI

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

Hoofdstuk XIX

Autoverhuurbedrijven

AFDELING I

INNAME VAN DE OPENBARE WEG

Hoofdstuk III

Uitstalling van koopwaar, reclames of opschriften op losstaande constructies en
ander straatmeubilair

Artikel 2

Reclames of opschriften op losstaande constructies en ander straatmeubilair

2.1
Vergunning en pleegvormen1
Het is verboden om (…)

AFDELING III

AMBULANTE

Hoofdstuk I

Algemene regels aangaande de uitoefening van ambulante activiteiten

EN KERMISACTIVITEITEN

Artikel 2
Opstelling van de kramen
De opstelling van (…) moet altijd vrij blijven. Om die reden moet tussen de kramen en de woningen of de handelszaken Achter
de kramen moet ook minstens 1,5 meter vrij blijven.2 (…).
Hoofdstuk II
Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Deel 2 Specifieke bepalingen
Plan opstelling Turnhoutse zaterdagmarkt, versie februari 2017 vervangt huidig plan in UGP.
Hoofdstuk V

1
2

Verkoop in het kader van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter
bevordering van het leven in de gemeente

Het plaatsen van (…) Voor krantenkiosken bijvoorbeeld is een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning vereist.
De 1,5 meter vrije ruimte is bedoeld voor de bewoners en de toegankelijkheid van de handelspanden.
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Artikel 1
Toepassingsgebied
Manifestaties ter bevordering van de lokale handel zijn (…) door middel van feestelijkheden te laten ontdekken3.
Hoofdstuk VI
Deel 2

Manifestaties waarbij particulieren hun goederen kunnen verkopen
Specifieke bepalingen

Artikel 2
De gemeente richt op haar grondgebied volgende manifestatie in waarbij particulieren hun goederen kunnen verkopen:
De antiek-, kunst-, en curiosamarkt
Omgeving kasteel en hal Cultuurcentrum Cultuurhuis “de Warande”.
De tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt.
Artikel 3
De antiek-, kunst-, en curiosamarkt in en rond het Cultuurcentrum Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout
wordt gehouden elke zondagvoormiddag (behalve op verkiezingsdagen en uitzonderingen bepaald door het college van
burgemeester en schepenen) van 07.00 uur tot 12.30 uur.
De marktzone in de omgeving van het kasteel werd afgebakend met bruine verkeersborden met wit opschrift ‘einde marktzone’
en de plaatsen gemarkeerd met nagels met een tussenafstand van 3 meter.
Deel 3

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

Artikel 4
Toegestane verkoopwaar
Mogen te koop worden aangeboden:
- kunstvoorwerpen: o.a. schilderijen, beeldhouwwerk, grafiek, kunstfoto’s, kunstambachtelijke voorwerpen (deze opsomming
is niet beperkend);
- antieke en oude voorwerpen; te weten de voorwerpen die omwille van hun ouderdom en aard niet meer in de normale
handel zijn opgenomen;
- curiosa: voorwerpen die – gezien hun eigenaardig karakter – niet in de normale handel, behoudens in de antiekhandel, zijn
opgenomen;
- tweedehandskleding, -textiel en -schoenen wordt enkel toegestaan op voorwaarde dat dit assortiment maximaal ¼ van de
oppervlakte van de kraam of standplaats inneemt;
- tweedehandshandtassen;
- pompoenen, noten, kastanjes, sierfruit (enkel bedoeld als decoratie; niet als voeding);
- tweedehands video’s, cd’s, dvd’s (niet gekopieerd);
- tweedehands spelconsoles en toebehoren, tweedehands videospelletjes (niet gekopieerd)
- tweedehands elektronische apparaten (behoudens de uitzonderingen genoemd in artikel 5);
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;
- edele metalen en voorwerpen die ermee vervaardigd zijn, edelgesteenten, echte en gekweekte parels, imitatie
merkjuwelen;
- bloemen, planten, zaden en al wat behoort tot het plantenrijk en kan geplant worden voor het voortbrengen van planten;
De gemeente heeft de mogelijkheid om een jaar- of avondmarkt te beschouwen als een manifestatie ter bevordering van het
leven in de gemeente. Ook een bloemen- of knollenmarkt, ingericht door een vereniging, kan erkend worden als een
manifestatie ter bevordering van het leven in de gemeente (vb bloemen- en knollenmarkt in Turnhout, ingericht door Kiwanis, 2x
per jaar).
3
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-

tabakswaren;
pelterijen bont (nertsen, pelsen en aanverwanten);
opgezette dieren
ivoor
fietsen, kinderfietsen, bromfietsen, motorfietsen of onderdelen ervan, auto-onderdelen (diefstalgevoelige elementen);
elektronische dragers en aanverwanten met porno;
gsm’s en-, autoradio’s en toebehoren (gsm-laders, batterijen, beschermhoesjes), GPS-toestellen (diefstalgevoelig);

Artikel 6

Antiekmarkt in de hal van het Cultuurcentrum Cultuurhuis ‘de Warande’

Artikel 7

Antiekmarkt op de buitenzone rond het Cultuurcentrum Cultuurhuis ‘de Warande’

Artikel 9
……
Om in aanmerking te komen voor een gewoontestandplaats dient een schriftelijke aanvraag (met vermelding van naam, adres
en telefoonnummer en toevoeging van 2 pasfoto’s) te worden ingediend bij de dienst Markten, Campus Blairon 200 te 2300
Turnhout.
De aanvraag wordt met een volgnummer opgenomen in een registerboek, op basis waarvan de dienst Markten een
gewoontestandplaats zal toekennen. Elke standhouder met een gewoontestandplaats krijgt een badge, die hij/zij ten allen tijde
bij zich dient te hebben ter controle.
…..
Na het lossen moeten alle wagens van de marktzone verwijderd worden en reglementair worden geparkeerd. Het is verboden
om met de auto op het plein boven op de ondergrondse parking te komen.
Onderlinge ruiling van gewoontestandplaatsen is niet toegestaan. Indien een gewoontestandhouder niet aanwezig kan zijn op
de antiekmarkt, dient deze dit te melden aan de marktleid(st)ers. Indien een standhouder met een gewoontestandplaats drie
keer na elkaar onwettig afwezig is, wordt de betreffende standplaats toegewezen aan de volgende kandidaat
gewoontestandhouder in het registerboek. Gewoontestandhouders die vier drie maanden na elkaar hun standplaats niet
benutten, worden hun gewoontestandplaats ingetrokken. De geschrapte gewoontestandhouder kan steeds een plaats innemen
bij de losse standhouders en desgewenst een nieuwe schriftelijke aanvraag indienen voor een gewoontestandplaats.
Deel 4

Specifieke bepalingen m.b.t. de tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt

Artikel 12
-De tweedehands boekenmarkt wordt georganiseerd op de Jacobsmarkt elke zondagvoormiddag (behalve op verkiezingsdagen
en uitzonderingen bepaald door het college van burgemeester en schepenen) tijdens de Opening Toeristisch seizoen van 08u00
tot 12u30.
- Er mogen geen standplaatsen ingenomen worden voor toegangen van woningen of appartementen. Verder dient er 1.5m vrij te
blijven tussen de standplaats en de gevel van de gebouwen.
- Er mogen geen standplaatsen ingenomen worden in de groencirkel op de Jacobsmarkt, eveneens niet op de zone waar
terrasvergunningen voor werden afgeleverd door de stad Turnhout.

Deel 5

Specifieke bepalingen m.b.t. de antiek-, kunst-, en curiosamarkt in en rond het Cultuurcentrum Cultuurhuis de
Warande en de tweedehands boekenmarkt op de Jacobsmarkt.

Artikel 22 Sancties
Inbreuken op de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 21.6 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Deel 6

Specifieke bepalingen m.b.t. de maandelijkse tweedehands textielmarkt op Nieuwe Kaai

Artikel 22
De tweedehands textielmarkt wordt georganiseerd op de Nieuwe Kaai maandelijks op zondagnamiddag (behalve op
verkiezingsdagen en uitzonderingen bepaald door het college van burgemeester en schepenen) van 14u00 tot 17u00. Mocht het
plein van de Nieuwe Kaai niet beschikbaar zijn, kan de tweedehands textielmarkt op de Grote Markt doorgaan.
Artikel 23
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Mogen te koop worden aangeboden:
tweedehands kleding;
tweedehands textiel;
tweedehands schoenen;
tweedehands handtassen.
Mogen niet te koop worden aangeboden:
bont (nertsen, pelsen en aanverwanten);
lederwaren, ongeacht de grondstof waaruit ze vervaardigd zijn;
stockverkoop.
Andere goederen mogen niet te koop worden aangeboden.
Artikel 24
De tweedehands textielmarkt op de Nieuwe Kaai gaat door op het terrein zoals aangeduid op bijgevoegd plan.
Artikel 25
Deelnemers mogen de marktzone slechts betreden van 13u00. Er mag slechts tot 13u30 koopwaar gelost worden.
Na het lossen moeten alle wagens van de marktzone verwijderd worden en reglementair worden geparkeerd.
Wagens mogen ten vroegste om 16u30 de marktzone oprijden om terug te laden.
Om 17u30 dient de marktzone vrij te zijn.
Artikel 26
De standplaatsen dienen aaneengesloten te worden ingenomen volgens beschikbaarheid. De marktmeester duidt de
standplaatsen aan.
Artikel 27
Iedere deelnemer zorgt zelf voor de volledige opruiming van zijn stand. Er mogen geen materialen of afval worden achtergelaten
op de marktzone.
Artikel 28
Sancties
Inbreuken op de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21.6, 23, 25, 26 en 27 worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Hoofdstuk IX

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Deel 2 Specifieke bepalingen
Artikel 22
Opstelling inrichtingen
Voor Turnhout-Kermis:
De aan Turnhout-Kermis deelnemende foorkramers mogen hun toegewezen standplaats(en) op het kermisterrein pas innemen
vanaf de dinsdag voor de openingsdag vanaf 12.00 uur voor de grote attracties en vanaf 20.00 uur voor de kleine attracties. Het
kermisterrein moet volledig ontruimd zijn de dag na het beëindigen van Turnhout-Kermis, zijnde vrijdag (of maandag wanneer er
5 weekends zijn in augustus) om 12.00 uur. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits voorafgaande toelating van het bestuur.
….
Artikel 26
Uitbating inrichtingen: elektriciteit, gas brandstoffen, brandbeveiliging, allerlei
…..
In de inrichtingen mogen slechts een beperkt aantal reserveflessen met vloeibaar gemaakte gassen voorradig zijn, juist genoeg
voor het verbruik van één dag. Bijkomende flessen moeten apart in een afsluitbare draadcontainer worden opgeslagen,
beschermd tegen zonnestralen en niet in de nabijheid van vuren.
Hoofdstuk X
kermissen

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare

Kermisplannen worden toegevoegd
__________________________________________________________________________________________
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AFDELING IV

OPENBARE GEZONDHEID

Hoofdstuk III

Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval

Artikel 2

Inzameling

2.1
Het huisvuil wordt, voor woongelegenheden waar geen ondergrondse verzamelcontainers voor huisvuil en de
gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval ter beschikking gesteld worden, in principe (…).
Hoofdstuk VI
Artikel 2

Selectieve Inzameling van papier en karton
Inzameling

2.1
Papier en karton wordt, voor woongelegenheden waar geen ondergrondse verzamelcontainers voor papier en karton
ter beschikking gesteld worden, 12 maal per jaar, in principe (…)
Artikel 3

Wijze van aanbieding

3.1
Het papier en karton moet, voor woongelegenheden waar geen ondergrondse verzamelcontainers voor papier en
karton ter beschikking gesteld worden, aangeboden worden in hanteerbare kartonnen dozen of in gebonden stapels. Van zodra
de gele papiercontainer van IOK verdeeld is in de gemeente, moet deze gebruikt worden voor papier en karton.
Voor woongelegenheden waar ondergrondse verzamelcontainers voor papier en karton ter beschikking gesteld worden, kan het
papier via de aanmeldkaart aangeboden worden in de ondergrondse verzamelcontainers.
Hoofdstuk VII
Artikel 2

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

2.1
Het PMD wordt, voor woongelegenheden waar geen ondergrondse verzamelcontainers voor PMD ter beschikking
gesteld worden, 24 maal per jaar, in principe (…)
Artikel 3

Wijze van aanbieding

3.1
Het PMD-afval moet, voor woongelegenheden waar geen ondergrondse verzamelcontainers voor PMD ter beschikking
gesteld worden, aangeboden worden in blauwe PMD-zakken, die door de gemeente ter beschikking gesteld worden. De zakken
moeten zorgvuldig gesloten worden zoals bepaald in deel 2.
Voor woongelegenheden waar ondergrondse verzamelcontainers voor PMD ter beschikking gesteld worden, kan PMD via de
aanmeldkaart aangeboden worden in de ondergrondse verzamelcontainers.

AFDELING V

OPENBARE VEILIGHEID

Hoofdstuk 1

Brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen

Artikel 2

Toepassingsgebied

(…) Zij gelden niet voor: (…)
voor publiek toegankelijke inrichtingen waarop uit hoofde van brandveiligheid en in het kader van de hoofdfunctie van de
inrichting, een andere wetgeving4 van toepassing is met uitzondering van de basisnormen voor de preventie van brand en
ontploffing;
Artikel 5

Definities

Voorbeelden van federale hogere wetgevingen zijn: (...)
Voorbeelden van regelgeving van het Vlaams Gewest: toeristische logies (decreet van 10/07/2008 5/2/2016), (…)
4
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28. Tijdelijke inrichting / tijdelijke constructie: is een inrichting of een constructie waarvoor men geen
stedenbouwkundige omgevingsvergunning dient aan te vragen. Voorbeeld: tent, marktkraam,
kermis…
Artikel 7

Aantal toegelaten personen

7.3
Op basis van de nuttige breedte van de uitgangen
(…) van minimum 80 cm in het geval van een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning en 70 cm in geval van bestaande
exploitatie.
De minimumbreedte voor elke trap bedraagt minimum 80 cm in het geval van een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning
en 70 cm in geval van bestaande exploitatie.

Hoofdstuk IV

Brandveiligheid in verhuurde kamerwoningen

-

Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 juni 2014, bekendgemaakt op datum van 3 juli 2014.

-

Bekrachtigd bij MB van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding op datum van 6 januari 2015 (art. 6 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van
15 juli 1997).

-

Gewijzigd in de gemeenteraad op datum van 30 juni 2015, bekendgemaakt op datum van 16 juli 2015.

Artikel 3

Verhuurvergunning

3.1
Onverminderd de door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw vereiste vergunning, is het verboden
een kamer te huur te stellen of te verhuren zonder verhuurvergunning van de burgemeester.5
Artikel 4

Aanvraag van de verhuurvergunning

De datum van kamerwoning en eerste ingebruikname van deze kamers zal blijken uit:
een geldige stedenbouwkundige of omgevingsvergunning voor (…)
Bij ontstentenis van een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning, (…)
Hoofdstuk V

Bouwvallige gebouwen en afsluitingen

Artikel 3
De eigenaar is verplicht gevolg te geven aan de aanmaning van de burgemeester om gebouwen, muren of andere constructies
die bouwvallig zijn te herstellen of te slopen. 6

AFDELING VI

OPENBARE RUST EN ORDE

Hoofdstuk II

Woonwagens op het grondgebied van de gemeente

Artikel 1

Woonwagens

5
De verhuurvergunning zoals bedoeld artikel 3 mag niet beschouwd worden als een stedenbouwkundige of
omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 4.2.1.7° van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, voorheen (…) .”
Door het aanvragen van een verhuurvergunning wordt de verhuurder niet ontheven van de verplichting om eventuele andere
vergunningen aan te vragen en te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld een stedenbouwkundige omgevingsvergunning.
6
Dit artikel is gebaseerd op het oude artikel 551.7° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17
juni 2004 (BS 23/07/2004). De eigenaar dient steeds een stedenbouwkundige omgevingsvergunning aan te vragen voor de uit
te voeren werken.
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1.1

Behoudens in geval van erkende kampeerterreinen7 of andere vergunde plaatsen (…)

Hoofdstuk III

Maatregelen van toepassing op de gebieden gelijkgesteld met erkende natuurreservaten

Artikel 1
Toepassingsgebied
Op erkende natuurreservaten zijn (…)
Deze politieverordening Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende gelijkgestelde gebieden8: (…)
Artikel 2
Tenzij ter plaatse anders aangeduid, is het in de gelijkgestelde gebieden opgesomd in artikel 1 verboden:
2°

gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor het beheer en de bewaking van het
gelijkgesteld gebied of voor de hulp aan personen in nood te rijden met gemotoriseerd vervoer met uitzondering van
het plaatselijk verkeer zoals bedoeld in artikel 2.47 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg9;

Hoofdstuk V
Artikel 1

De gemeentelijke parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra
Toepassingsgebied

Deze politieverordening Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende gemeentelijke parken, gemeentelijke speelpleinen,
gemeentelijke sport- en recreatiecentra:
 …..
Voor Turnhout:
 het stadspark
 de splashzone en het spraypark van het stedelijk zwembad

(…)
Deel 3

Specifieke bepalingen voor het stadspark

Artikel 12
Vissen is toegelaten op de parkvijver, volgens de bepalingen van het visreglement, en indien men in het bezit is van een
geëigende vergunning die verkrijgbaar is op de financiële dienst van de stad Turnhout.
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen vissen zonder vergunning indien vergezeld van ouder of voogd die in het bezit moet zijn van
een geldige visvergunning.
Artikel 13
Behoudens in geval van vergunning door de burgemeester is het verboden aanwezig te zijn in het stadspark tussen
zonsondergang en zonsopgang.
Artikel 13 14 Sancties
Inbreuken op artikel 12 en 13 worden gestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Deel 4

Specifieke bepalingen voor de speelpleintjes en speelbossen herkenbaar gemaakt door een bord van het
Turnhoutse stadsbestuur

Artikel 14 15
Zie het decreet van 10 juli 2008 (BS 26/08/2008) 5 februari 2016 betreffende toeristische logies. Dit regelt elke inrichting die
of elk terrein dat aan één of meer toeristen de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten.
8
De gemeenteraad somt hier de gebieden op waarop ze deze politieverordening dit hoofdstuk wil van toepassing maken. Het
kan enkel gaan (…).
9 Het artikel 2.47 van de wegcode stelt: “De opschriften "uitgezonderd plaatselijk verkeer" of "plaatselijke bediening" duiden op
een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de
voertuigen voor levering inbegrepen; ook voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit
rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters, hebben er zonder uitzondering toegang.”
7
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Artikel 15 16 Sancties
Inbreuken op artikel 14 15 worden gestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt,
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Deel 5 Specifieke bepalingen voor het skate- en BMX-terrein Tijl-en-Nelestraat, skatepark “Jailyard” en
skatehal “The Boneyard”.
Artikel 16 17 Openingstijden
Artikel 17 18 Voorwaarden om te mogen skaten
Artikel 18 19 Verbodsbepalingen
Artikel 19 20 Verplichtingen
Artikel 20 21 Sancties
Inbreuken op de artikelen 16, 17 en 18 17, 18 en 19 worden gestraft met een administratieve geldboete die maximaal 175 of
350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Deel 6

Specifieke bepalingen voor hondenloopzones

Artikel 21 22
Artikel 22 23
Artikel 23 24 Sancties
Inbreuken op artikel 22 23 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve boete die maximaal 175 of 350 euro
bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.
Hoofdstuk IX
Artikel 1
1.2


Artikel 3

Occasionele evenementen
Definities

Gelet op (…)
de gebouwen (vaste constructies) die geen melding klasse 3 hebben gedaan of die niet over een milieu- of
omgevingsvergunning klasse 2 beschikken, en (…) ;
de gebouwen (vaste constructies) die een melding klasse 3 hebben gedaan of die over een milieu- of
omgevingsvergunning klasse 2 beschikken en (…).
Meldingsprocedure voor occasionele evenementen in gebouwen waarvoor al dan niet een attest van
brandveiligheid of een milieu- of omgevingsvergunning werd afgeleverd

3.1.
De organisator van een occasioneel evenement georganiseerd in een gebouw waarvoor een attest van brandveiligheid
en een milieu- of omgevingsvergunning (…)
Artikel 6

Preventieve maatregelen

6.2
Tentfuiven. Atmosferische omstandigheden en stabiliteit van de tent en andere tijdelijke constructies.
De organisator neemt alle noodzakelijke maatregelen om schade te voorkomen. Hierbij moet hij de eventuele veiligheids- en
opbouwvoorschriften van de leverancier van de tent en andere tijdelijke constructies strikt naleven.
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De tent en andere tijdelijke constructies moeten een voldoende stabiliteit hebben in normale omstandigheden.10
Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester of een officier van bestuurlijke politie inzake het ontruimen, moet de
organisator indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat windsnelheden of rukwinden mogelijk zijn van 75 km/uur of meer, de tent
en andere tijdelijke constructies sluiten en ontruimen gedurende (…)
Hoofdstuk XI
Artikel 1
1.1

Publiciteitsvoering
Verbod op publiciteitsvoering

Onverminderd (..) van op de openbare weg of het publiek toegankelijk domein. 11

Hoofdstuk XVI

Vergunningsplichtige inrichtingen

Deel 1

Inrichtingen die voor overlast kunnen zorgen

Artikel 3

Exploitatievergunning

3.1.
Onverminderd de hogere wetgeving, moet een exploitant voor het openen, het openhouden of het heropenen van een
inrichting bedoeld in artikel 2 in het bezit zijn van een exploitatievergunning afgeleverd door de burgemeester12.
Deel 2

Clubhuizen van motorclubs

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:
5. 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 of
omgevingsvergunningen) waarbij (…)
6. Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de milieu- of
omgevingsvergunningen afgeleverd (…)
Deel 3

Andere vergunningsplichtige inrichtingen

Artikel 12

Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
 (…)
 Shisha-bar : publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijpen te roken, ook al is dit slechts af en toe.
Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir.
Artikel 13

Toepassingsgebied

Deze politieverordening Dit hoofdstuk is van toepassing op (…)
 (…)
 shishabars

10 Indien de organisator de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de leverancier correct opvolgt, mag men er redelijkerwijze
van uitgaan dat de tent en andere tijdelijke constructies een voldoende stabiliteit heeft hebben in normale omstandigheden van
weer en plaatsgesteldheid.
11 Dit artikel (…)
Voor sommige publiciteit is een stedenbouwkundige omgevingsvergunning vereist. (…)
12 Voorbeeld van hogere wetgeving: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (stedenbouwkundige omgevingsvergunning)
(…)
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Hoofdstuk XVII
Artikel 1

Horecazaken

Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
4. Horecazaken: drankgelegenheden of restaurants in lokalen of ruimten, in privé- of openbare
gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als (…)
Hoofdstuk XIX
Artikel 1

Autoverhuurbedrijven13

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

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
 Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele
hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico het autoverhuurbedrijf wordt uitgebaat.
 Autoverhuurbedrijf: de verhuring van een motorvoertuig, onder welke vorm dan ook, aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon die het voertuig zelf bestuurt of laat besturen14.
 Malafide autoverhuurbedrijf: een autoverhuurbedrijf wordt beschouwd als malafide van zodra de burgemeester een
beslissing in die zin neemt. Dit is ondermeer het geval wanneer zou blijken dat de exploitant herhaaldelijk of bewust
motorvoertuigen verhuurt aan personen met politionele en/of gerechtelijke antecedenten15.
Artikel 2

Procedure

Indien de politie, of een andere opsporingsdienst, voldoende aanwijzingen heeft dat een autoverhuurbedrijf als malafide zou
kunnen beschouwd worden, kunnen deze diensten een bestuurlijke akte overmaken aan de burgemeester met de motivering
waarop hun vermoeden gebaseerd is.
Indien de burgemeester oordeelt dat de aanwijzingen voldoende ernstig zijn, nodigt hij de exploitant uit om gehoord te worden.
Nadat de exploitant de mogelijkheid heeft gekregen om gehoord te worden, kan de burgemeester beslissen om het
autoverhuurbedrijf te beschouwen als een malafide autoverhuurbedrijf voor een periode van maximum twee jaar, en kan hij
desgevallend maatregelen opleggen. De beslissing van de burgemeester geldt als voorafgaande verwittiging in de zin van artikel
45 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013.
Artikel 3

Preventieve maatregelen16

Om de politie toe te laten, naar de toekomst toe, zicht te krijgen op wie welke motorvoertuigen voor welke periode huurt en om
na te kijken of deze voertuigen voor criminele feiten gebruikt worden, kan de burgemeester, bij bestuurlijke maatregel, de
exploitant verplichten om ondermeer volgende gegevens onmiddellijk, d.i. op dezelfde werkdag tenzij anders bepaald,
elektronisch (bij voorkeur per mail) over te maken aan de politie:
 de lijst van de motorvoertuigen die door de exploitant verhuurd worden (nummerplaat + merk + type + kleur),
en dit binnen de zeven werkdagen na de beslissing van de burgemeester;
 de wijzigingen aan bovenvermelde lijst (nieuwe voertuigen of verkochte voertuigen);
We stellen vast dat criminelen hoe langer hoe meer huurvoertuigen gebruiken om misdrijven te plegen. Bij eventuele
inbeslagname of verbeurdverklaring van het gebruikte voertuig, hebben deze criminelen dan ook geen persoonlijk nadeel. Om
deze reden is er behoefte aan instrumenten om middels bestuurlijke handhaving dit fenomeen tegen te gaan.
14 Dit hoofdstuk is niet van toepassing op bezoldigd vervoer noch op taxibedrijven.
15 Criminelen en criminele organisaties maken bewust gebruik van dienstverleners die hun criminele activiteiten faciliteren. Dit
geldt ook voor legale autoverhuurbedrijven waarvan zij weten dat de exploitant, al dan niet tegen betaling, de identiteit van de
huurder of reële gebruiker van het huurvoertuig, afschermt. Een autoverhuurbedrijf kan ook als malafide worden gekwalificeerd,
zodra het niet alleen faciliteert, maar ook direct onderdeel uitmaakt van een zgn. ‘criminele organisatie’.
16 Deze preventieve maatregelen hebben als doel dat de politie zicht krijgt op welke voertuigen, voor welke periode, verhuurd
worden en aan wie. Bovendien hebben deze maatregelen tot doel om ontradend te werken en nieuwe misdrijven te voorkomen
waarbij deze voertuigen gebruikt worden.
13
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de identiteit van de huurder (naam + voornaam + geboortedatum) en de huurperiode (begindatum +
einddatum) van het voertuig (nummerplaat + merk + type + kleur);
de identiteit (naam + voornaam + geboortedatum) van de personen die het huurvoertuig gebruiken tijdens de
huurperiode;
een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de huurder.

De beslissing van de burgemeester wordt zowel aangetekend als per gewone brief, overgemaakt aan de exploitant, met een
kopie aan de politie en de sanctionerend ambtenaar.
Artikel 4

Administratieve sancties

Inbreuken op de maatregelen opgelegd door de burgemeester in het kader van artikel 3, worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Artikel 5

Tijdelijke of definitieve sluiting

Indien uit een nieuwe administratieve akte van de politie, of andere opsporingsdiensten, blijkt dat een motorvoertuig, verhuurd
door een malafide autoverhuurbedrijf, gebruikt werd bij nieuwe criminele feiten, kan het college van burgemeester en
schepenen, het autoverhuurbedrijf tijdelijk of definitief sluiten.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen kan pas genomen worden na voorafgaand overleg met het parket17.
Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester om op te treden op basis van artikel 133 en volgende van de nieuwe
gemeentewet, is de burgemeester gemachtigd om het autoverhuurbedrijf te doen verzegelen indien het sluitingsbesluit niet wordt
nageleefd.
AFDELING VII
Hoofdstuk I

VERKEER
Gemengde verkeersinbreuken

Artikel 1
Overtredingen van de eerste categorie
Zijn overtredingen van de eerste categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van 55 euro
zoals voorzien in art. 2 §1 van het KB van 9/3/2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/201418:
(… ) (tabel)
Artikel 2
Overtredingen van de tweede categorie
Zijn overtredingen van de tweede categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van 110
euro zoals voorzien in art. 2 §2 van het KB van 9/3/2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014 19:
(… ) (tabel)
Artikel 3

Overtredingen van de vierde categorie

17 Het doel van het overleg is om samen met het parket te oordelen of voor het concrete dossier het vorderen van een
strafrechtelijke sluiting aangewezen is, dan wel een bestuurlijke sluiting. Bovendien moet dit overleg een schending van het
beginsel “non bis in idem” voorkomen.
18 Dit is de letterlijke tekst van art. 2 §1 van het KB van 9/3/2014. betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014. De administratieve
geldboete voor een overtreding van de eerste categorie bedraagt 55 euro. Indien het in het KB van 9/3/2014 voorziene bedrag
wijzigt, zal het bedrag van de administratieve geldboete eveneens wijzigen. De artikelen die in de 3de kolom staan, zijn deze van
de Wegcode.
19 Dit is de letterlijke tekst van art. 2 §2 van het KB van 9/3/2014. betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014. De administratieve
geldboete voor een overtreding van de tweede categorie bedraagt 110 euro. Indien het in het KB van 9/3/2014 voorziene bedrag
wijzigt, zal het bedrag van de administratieve geldboete eveneens wijzigen. De artikelen die in de 3de kolom staan, zijn deze van
de Wegcode.
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Zijn overtredingen van de vierde categorie, bestraft met een administratieve geldboete of met een onmiddellijke betaling van 330
euro zoals voorzien in art. 2 §3 van het KB van 9/3/2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014 20:
(…) (tabel)
Hoofdstuk II
Artikel 6

Gedepenaliseerde verkeersinbreuken
Sancties en procedure

6.1
Inbreuken op de artikelen 1, 2, 3 en 4 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal
175 of 350 euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is, tenzij het parkeren valt onder de toepassing van een
concessieovereenkomst of wanneer een retributiereglement voor die zone van kracht is.
6.2

Artikel 62 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer blijft onverminderd van kracht.

Dit is de letterlijke tekst van art. 2 §3 van het KB van 9/3/2014. betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014. De administratieve
geldboete voor een overtreding van de vierde categorie bedraagt 330 euro. Indien het in het KB van 9/3/2014 voorziene bedrag
wijzigt, zal het bedrag van de administratieve geldboete eveneens wijzigen. De artikelen die in de 3de kolom staan, zijn deze van
de Wegcode.
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