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1. ALGEMEEN 
 

 

1.1. TOEPASSINGSGEBIED 

 

 

Artikel 1. 

§1.Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van Hasselt, 

Zonhoven, Diepenbeek, Halen, Herk–de-Stad en Lummen en geldt voor iedereen 

die zich op dit grondgebied bevindt, ongeacht zijn/haar woonplaats of 

nationaliteit. 

 

§2.De inhoud van deze verordening betreft de materies die verband houden met 

de opdrachten van de gemeente, zoals bepaald in de Nieuwe Gemeentewet. 

 

§3.Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens de 

artikelen 133 tot en met 135 van de Nieuwe Gemeentewet, naleven. 

 

§4.De gemeentelijke administratieve sancties kunnen opgelegd worden aan alle 

personen vanaf 16 jaar op het tijdstip van de feiten. 

 

§5.Wanneer een overtreding op deze verordening is begaan met een 

motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de 

bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, 

wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van 

het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel. 

 

§6.Wanneer een overtreding op deze verordening is begaan met een 

motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de 

natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe 

gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee 

te delen of, indien zij die niet kennen, zijn zij ertoe gehouden de identiteit 

van de persoon die het voertuig onder zich heeft mee te delen, tenzij wanneer 

zij diefstal, fraude of overmacht kunnen bewijzen.  

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf 

de datum waarop de vraag tot inlichtingen werd verstuurd. De gemeente kan de 

formaliteiten bepalen die gevolgd dienen te worden bij de overmaking van de 

identiteit. 

Indien de persoon  verantwoordelijk is voor het voertuig niet de bestuurder 

was op het ogenblik van de feiten, moet hij eveneens, op de wijze zoals 

hierboven vermeld, de identiteit van de onmiskenbare bestuurder mee te delen. 

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte 

vertegenwoordigt als houder van de kentekenplaat of als houder van het 

voertuig zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze 

verplichting te voldoen. 

Wanneer de overtreding werd begaan met een motorvoertuig ingeschreven op naam 

van een rechtspersoon die de gebruikelijke bestuurder in de kruispuntbank 

Voertuigen heeft laten registeren, wordt de gebruikelijke bestuurder 

gelijkgesteld met de houder van de kentekenplaat  en is §6 van toepassing. 

Ingeval de rechtspersoon weigert deze informatie te verstrekken, wordt voor 

het niet-meedelen van deze informatie een gemeentelijke administratieve 

sanctie opgelegd en zijn ze op grond van artikel 1384 burgerlijk wetboek 

aansprakelijk voor de geldboete voor de desbetreffende overtreding. 

 

§7.Wanneer de openbare veiligheid, reinheid, gezondheid of rust in het gedrang 

komen door situaties waarvan de oorzaak bij privaat domein ligt, kan de 

burgemeester de nodige besluiten nemen. De eigenaars, huurders, bezetters of 

zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten zich 

schikken naar de besluiten van de burgemeester. In geval van weigering of 

vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven 

maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te 



betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van 

de in gebreke blijvende partijen die de kosten hoofdelijk moeten dragen. 

§8.Als een overtreder zich niet in orde stelt binnen de opgelegde termijn en 

niet de nodige maatregelen neemt om de veroorzaakte hinder te doen stoppen, 

kan de gemeente zich het recht voorbehouden om ambtshalve op te treden op 

kosten en op risico van de overtreder. 

 

§9. Als een overtreder afval achterlaat op een wijze of een plaats in strijd 

met deze politieverordening of met andere wettelijke bepalingen, is de 

gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de afvalstoffen 

op te ruimen of te laten opruimen. Naar aanleiding van een ambtshalve 

verwijdering kan de burgemeester aan de gemeentelijke ambtenaren de opdracht 

geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de 

overtreder te achterhalen. 

 

§10.Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de 

toepassing van een herstelbelasting en/of aan het terugvorderen van de door 

het stads- of gemeentebestuur gemaakte kosten voor rekening van de overtreder. 

 

1.2. BEGRIPPEN 

 

Artikel 2. 

Voor de toepassing van onderhavige verordening wordt verstaan onder: 

 

“openbaar domein of openbare ruimte”: 

- de openbare weg; 

- de private plaatsen met een publiek karakter (o.a. winkels, 

parkings, cafés); 

- de groene ruimten zoals de openbare plantsoenen, 

wandelplaatsen, recreatiedomeinen, natuurgebieden, parken, 

openbare tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de 

openbare plaats, buiten de openbare weg, die openstaan voor het 

verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen 

en ontspanning. 

 

“openbare weg”: de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor 

alle verkeer van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, 

voetpaden, rijbanen, fietspaden, aardewegen, paden en de ruimten aangelegd 

als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het 

parkeren van voertuigen. 

 

“berm”: de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen 

is.  

 

“aangelegde berm”: de ruimte gelegen op het openbaar domein tussen de rooilijn 

en de rijbaan of het fietspad, die door de overheid werd aangelegd maar niet 

als voetpad werd ingericht. 

 

“voetpad”: de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of gelijkgrondse 

berm, gelegen langs de rooilijn en bestemd voor voetgangers. 

 

“voor het publiek toegankelijke plaats”: elke plaats waartoe andere personen 

dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben ofwel 

omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel 

omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd. 

 



“openbare vergadering”: elke vergadering, hetzij in openlucht (openbare weg 

of niet–besloten plaats) hetzij op een besloten plaats, waartoe het publiek 

toegang heeft. 

 

“openbare overlast”: een lichte vorm van verstoring van de openbare rust, 

veiligheid, gezondheid of zindelijkheid. Openbare overlast heeft betrekking 

op de individuele, collectieve of materiële gedragingen die het harmonieuze 

verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit 

van de inwoners kunnen beperken op een manier die de normale druk van het 

sociale leven overschrijdt. 

 

“openbare rust”: de afwezigheid van onrust, verstoring en wanorde in de 

openbare plaatsen (of plaatsen die omwille van hun eigenlijk gebruik een 

openbaar karakter hebben). 

 

“openbare veiligheid”: de afwezigheid van ongevallen of risico op ongevallen 

of de afwezigheid van gevaarlijke situaties die schade kunnen berokkenen aan 

personen en goederen. 

 

“openbare gezondheid”:  de afwezigheid van ziekten of besmetting door het 
behoud of handhaving van de hygiëne en van de kwaliteit van de leefomgeving. 

“openbare reinheid of zindelijkheid”: de afwezigheid van verschillende vormen 

van vervuiling. 

 

“handelszaak”: de plaats waar een natuurlijke persoon of rechtspersoon handel 

drijft in de meest ruime zin van het woord. 

 

“manifestatie”: het bij elkaar komen van een groep mensen om anderen hun 

standpunt of hun mening van politieke, religieuze, sociale, culturele of van 

welke aard ook, kenbaar te maken en te propageren. 

 

“evenement”: Een eendaagse of meerdaagse activiteit of feestelijkheid zoals 

fuiven, bals, danspartijen, optredens, sport- of culturele activiteiten, 

beurzen en dergelijke, met een openbaar karakter, met uitzondering van de 

activiteiten die onder het toepassingsgebied van andere gemeentelijk 

reglementen vallen. Deze evenementen zijn al dan niet tegen betaling voor het 

publiek toegankelijk, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van 

personen beperkt. 

  

Onder evenementen wordt niet begrepen de privéactiviteiten- of 

feestelijkheden. Hiermee wordt een activiteit of feestelijkheid bedoeld waar 

niet iedereen zonder onderscheid is toegelaten noch op activiteiten of 

feestelijkheden in private inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6.7.2 Vlarem 

II, zijnde woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen alle 

plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn. 

 

“wensballon”: een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld 

met hete lucht die opgewarmd wordt door een vlam (ook ‘sky lantern’ of 

‘geluksballon' genoemd). De wensballon is verder ook gekend als Thaise 

lampion, gelukslampion, ufoballon, herdenkingsballon, Chinese lantaarn en 

Oosterse lampion. 

 

“overdag”: tussen 07.00 uur ’s morgens en 22.00 uur ’s avonds, onafhankelijk 

van het heersende seizoen. 

 

“’s nachts”: tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens, onafhankelijk 

van het heersende seizoen. 

 

“verhuizen”: overbrengen van de inboedel. 

 



“herhaling”: de overtreder werd reeds gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk 

binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk. 

 

“gemachtigd ambtenaar”: een ambtenaar zoals bepaald in artikel 21 van de wet 

van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

 

 

2. OPENBARE RUST 
 

 

2.1. GELUIDSOVERLAST 

 

Artikel 3. 

Het is verboden om nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken waardoor de 

rust van de inwoners kan verstoord worden (art. 561, 1° van het Strafwetboek, 

hierna afgekort ‘SWB’). 

 

Artikel 4. 

 

Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester, is het verboden om 

overdag gerucht of rumoer te veroorzaken waardoor de rust van de inwoners in 

die mate verstoord wordt dat het een invloed heeft op het dagdagelijks 

functioneren. Het dient te gaan om aanhoudend en/of overdreven geluid dat is 

toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht vanwege degene die het geluid 

veroorzaakt. 

Artikel 5. 

Het is zowel overdag als ’s nachts verboden voor cafés en andere publiek 

toegankelijke plaatsen om de deuren en ramen van hun inrichtingen open te 

laten en hierdoor geluidsoverlast te veroorzaken. Ze zijn verplicht alle 

nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de omwonenden geen overlast van 

de uitbating ondervinden. Het bewijs van geluidsoverlast kan met alle 

mogelijke middelen geleverd worden. 

 

Artikel 6. 
Een officier van bestuurlijke politie kan, na een waarschuwing en tot de 

eerstvolgende ochtendopening, een voor het publiek toegankelijke inrichting 

sluiten, wanneer de uitbating de openbare rust verstoort. Het is de uitbater 

of zijn/haar zaakwaarnemer die aan dit bevel tot sluiting geen gevolg geeft, 

die bestraft wordt. 

 

2.1.1. Niet - hinderlijk geluid 

 

Artikel 7. 

Een geluid kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht inzake 

geluidsoverlast wanneer het geluid: 

 het gevolg is van werkzaamheden aan/op het openbaar domein of voor het 

aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd overdag of ’s 

nachts en met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in 

opdracht van die overheid; 

 het gevolg is van werkzaamheden aan private eigendommen en waarvoor de 

bevoegde overheid een vergunning heeft verleend of het gevolg is van 

verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke 

eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, waarbij de 

nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet-  noodzakelijk 

lawaai te voorkomen; 

 het gevolg is van werkzaamheden of handelingen die hoogdringend of 

zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van 

personen of eigendommen, ter voorkoming van noodsituaties of om de 

gevolgen van noodsituaties te beperken; 



 het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie 

of evenement, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden 

worden nageleefd; 

 afkomstig is van spelende kinderen en/of jongeren voor zover het gaat 

om spelen overdag. 

 

2.1.2. Verhuizingen/laden en lossen 

 

Artikel 8. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester of bevoegde 

overheid en behoudens de bepalingen opgenomen in een toegekende vergunning 

is het verboden om ’s nachts te verhuizen of goederen te laden en/of te 

lossen. 

 

2.1.3. Geluidsgolven in de openbare ruimte 

 

Artikel 9. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden in de openbare ruimte om: 

- vocale, instrumentale of muzikale optredens uit te voeren die de 

openbare rust verstoren; 

- parades te organiseren of muziek te produceren; 

- geluidvoortbrengende middelen te gebruiken voor 

verkiezingspropaganda, het maken van reclame of om de aandacht 

te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van een 

commerciële dienst. 

 

2.1.4. Muziek in voertuigen 

 

Artikel 10. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die 

hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die 

aan boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld te zijn begaan 

door de titularis van de nummerplaat van het voertuig, tenzij de bestuurder 

geïdentificeerd kan worden. 

 

2.1.5. Voertuigen met luidsprekers 

 

Artikel 11. 

§1. Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

gebruik van voertuigen met luidsprekers, bestemd voor het maken van reclame, 

verboden. De toelating moet steeds in het voertuig aanwezig zijn.  

§2. De toelating kan slechts gegeven worden van 08.00 uur tot 18.00 uur in 

de periode van 1 oktober tot en met 31 maart en van 08.00 uur tot 20.00 uur 

in de periode van 1 april tot en met 30 september en moet op het eerste 

verzoek van de bevoegde personen voorgelegd kunnen worden. 

§3. De luidsprekers moeten afgezet worden als het voertuig stilstaat. 

 

2.1.6. Geluidsverwekkende hulpmiddelen 

 

Artikel 12. 

§1. Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden fluiten, sirenes, bellen, klokken, muziek en andere  

geluidsverwekkende hulpmiddelen van welke aard ook te gebruiken voor 

verkiezingspropaganda, het maken van reclame of om de aandacht te trekken op 

de verkoop van een product of het verlenen van een commerciële dienst. De 

toelating moet steeds in het voertuig aanwezig zijn.  

§2. De toelating kan slechts gegeven worden van 8.00 uur tot 18.00 uur in de 

periode van 1 oktober tot en met 31 maart en van 8.00 uur tot 20.00 uur in 



de periode van 1 april tot en met 30 september en moet op het eerste verzoek 

van de bevoegde personen voorgelegd kunnen worden. 

§3. De hulpmiddelen mogen niet gebruikt worden als het voertuig stilstaat. 

 

2.1.7. Grasmaaiers en dergelijke 

 

Artikel 13. 

Het gebruik in openlucht van grasmaaiers en andere werktuigen met elektrische– 

of ontploffingsmotoren is toegelaten op werkdagen en zaterdagen tussen 09.00 

uur en 22.00 uur. Het gebruik van dergelijke toestellen op zondagen en 

wettelijke feestdagen is enkel toegestaan tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Dit 

artikel is niet van toepassing op de normale exploitatie van landbouwgronden, 

noch op werkzaamheden aan of op het openbaar domein uitgevoerd door of in 

opdracht van de daartoe bevoegde overheid. 

 

2.1.8. Dieren 

 

Artikel 14. 

Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door 

aanhoudend geblaf, geschreeuw, gekrijs of door eender welk ander aanhoudend 

geluid, ongeacht of de dieren op dat ogenblik wel of niet onder toezicht 

staan. De eigenaar of houder van een dier dat door zijn geblaf, geschreeuw, 

gekrijs of eender welk ander aanhoudend geluid de rust van de omwonenden 

verstoort, is strafbaar. 

 

2.1.9. Vuurwerk 

 

Artikel 15. 

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel 
op het openbaar domein als op privédomein, om het even welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of 
tot ontploffing te brengen of gebruik te maken van voetzoekers, carbuurkanonnen, thunderflashes, 
knal- en/of rookbussen behalve op oudejaarsavond vanaf 23.00 uur tot nieuwjaarsdag 1.00 uur. Het 
gebruik van wensballonnen is altijd verboden.1 De burgemeester kan na voorafgaand advies van 
brandweer en politie en rekening houdend met de openbare veiligheid, voor uitzonderlijke 
gebeurtenissen afwijkingen toestaan voor het afsteken van feestvuurwerk op een beperkt aantal 
plaatsen en gedurende een beperkte periode. 

2.1.10. Vogelschrikkanonnen 

 

Artikel 16. 

§1. Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen (al dan niet 

elektronisch versterkt) te gebruiken, die het geluid laten horen van krijsende 

vogels of ontploffingen met als doel het verjagen van vogels bij het 

beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt. 

§2. De toestellen mogen niet opgesteld worden binnen een afstand van minder 

dan 100 meter van enig bewoond huis en van het openbaar domein, uitgezonderd 

de ruilverkavelingswegen. 

§3. Het gebruik van vogelschrikkanonnen is op alle dagen verboden tussen 

20.00 uur en 08.00 uur. Het is verboden tussen de ontploffingen of de 

aaneengesloten periodes van vogelgekrijs minder dan 10 minuten tijd te laten. 

Bovendien moeten de minimale kwaliteitsnormen betreffende het geluid zoals 

vermeld in Vlarem worden toegepast. 

§4. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting 

geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, 

                         
1 Indien op het grondgebied van Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Halen, Herk-de-Stad of Lummen meer dan 20 wensballonnen 

gelijktijdig worden opgelaten (zie de omzendbrief van de FOD Mobiliteit van 20/02/2013), is de gemeente zelf niet meer bevoegd 

om een sanctie op te leggen. In dit geval kan enkel een sanctie worden opgelegd door de FOD Mobiliteit op basis van artikel 14 

van de wet van 27/06/1937. 



rekening houdend met de afstanden die reeds eerder in dit artikel werden 

vermeld. 

 

 

2.2. LICHTOVERLAST 

 

Artikel 17. 

§1. Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester2 is het 

verboden om gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de 

gemeente of stad voor het voortbrengen of projecteren, hetzij rechtstreeks 

hetzij door weerkaatsing, van lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig 

licht.  

§2. Onverminderd andere wettelijke bepalingen en de milieureglementering 

moeten de nodige maatregelen genomen worden om lichthinder te voorkomen. De 

verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht 

naar de omgeving maximaal wordt beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend 

gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. Lichtreclame mag de normale 

intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. 

 

 

2.3. BEGRAAFPLAATSEN 

 

Artikel 18. 

Het is verboden op de begraafplaatsen: 

 de grasperken en de beplantingen te betreden of te bevuilen; 

 voorwerpen onrechtmatig te verplaatsen; 

 de graven, gedenktekens, zinnebeelden, hulde- en versieringsvoorwerpen, 

afsluitingen en om het even welk ander voorwerp op de graven te 

bevuilen; 

 met voertuigen te rijden zonder de toelating van de verantwoordelijke 

van de begraafplaatsen. Deze regel is niet van toepassing op de 

voertuigen van hulp- en politiediensten en van begrafenisondernemers 

en op voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met een handicap; 

 gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op 

touw te zetten die de eerbaarheid van de plaats alsook de orde en de 

eerbied voor de doden stoort of kan storen; 

 bij het onderhoud van de graven herbiciden aan te wenden; 

 aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen 

bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 of bij deze 

politieverordening; 

 goederen te koop aan te bieden of zijn/haar diensten aan te bieden. 

 

 

  

                         
2 Het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart heeft hierin ook een beperkte bevoegdheid (projecties van lichtbundels in het 

luchtruim) en dient hiervoor in bepaalde gevallen een toelating te verlenen (hogere wetgeving). 



3. OPENBARE VEILIGHEID 
 

 

3.1. BEDELEN 

 

Artikel 19.  

Het is verboden zowel in de openbare ruimte als in elke voor het publiek 

toegankelijke plaats en met name in de commerciële centra en straten, op een 

opdringerige, hinderlijke of agressieve manier te bedelen. Hiermee wordt 

onder andere bedoeld: 

 Het hinderen of belemmeren van de vlotte doorgang van het voetgangers- 

en andere verkeer; 

 Het aanklampen van voorbijgangers om een aalmoes te bekomen. 

 

3.2. ORDEVERSTORING 

 

Artikel 20. 

Het is verboden feitelijke gedragingen te stellen met betrekking tot 

openbare ordeverstoring op het openbaar domein of in een publiek 

toegankelijke plaats of gebouw. Het is eveneens verboden dergelijke 

gedragingen te stellen tijdens manifestaties, evenementen en elke andere 

bijeenkomst die voor het publiek toegankelijk is. 

Artikel 21. 

Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in 

of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, waaronder een portaal, foyer, 

wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling 

en de ruimte te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de ruimte bestemd 

is. 

 

Artikel 22. 

De niet-naleving van een plaatsverbod, opgelegd door de burgemeester zoals 

bepaald in artikel 134sexies van de nieuwe gemeentewet, kan worden bestraft 

met een administratieve geldboete. 

 

Artikel 23. 

Het is verboden het bevel van een politieambtenaar betreffende het tonen van 

een identiteitsbewijs, gegeven in het kader van het handhaven of het herstel 

van de openbare rust, veiligheid, gezondheid of zindelijkheid of gegeven in 

het kader van de bestrijding of voorkoming van overlast, niet na te leven. 

Het bewijs van identiteit kan geleverd worden door het tonen van een 

identiteitskaart (of officieel vervangdocument) of rijbewijs.  

 

Artikel 23bis. 

Het is verboden om iemand die drager is van het openbaar gezag of van de 

openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden 

of daden te beledigen in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening, en dit 

in een van de omstandigheden in artikel 444 SWB bepaald, zijnde:  

- hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen;  

- hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats 

die niet openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die 

het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken; 

- hetzij om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde 

en voor getuigen; 

- hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of 

zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop geboden 

of openlijk tentoongesteld worden; 

- hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar 

aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden (art. 448 

SWB). 

 



3.3. HET OPZETTELIJK VERNIELEN OF BESCHADIGEN VAN ANDERMANS EIGENDOMMEN 

 

Artikel 24. 

Het is verboden de hiernavolgende voorwerpen te vernielen, neer te halen, te 

verminken of te beschadigen: 

- Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; 

- Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen 

nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde 

overheid of met haar machtiging zijn opgericht; 

- Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen 

ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn 

geplaatst.(art. 526 SWB) 

 

Artikel 25. 

Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of 

onroerende goederen (art. 534bis SWB). Het aanbrengen van graffiti is enkel 

toegestaan op de daarvoor voorziene plaatsen bepaald door het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Artikel 26. 

Het is verboden om andermans roerende eigendommen opzettelijk te vernielen 

of te beschadigen.(art. 559, 1° SWB) 

 

Artikel 27. 

Het is verboden om andermans onroerende eigendommen opzettelijk te 

beschadigen.(art. 534ter SWB) 

 

Artikel 28. 

Het is verboden om één of meer bomen kwaadwillig om te hakken, zodanig te 

snijden, verminken of ontschorsen dat zij vergaan of om één of meer enten te 

vernielen.(art. 537 SWB) 

 

Artikel 29. 

Het is verboden om grachten geheel of gedeeltelijk te dempen, levende of dode 

hagen af te hakken of uit te rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, 

uit welke materialen ook gemaakt te vernielen, grenspalen, hoekbomen of andere 

bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, 

te verplaatsen of te verwijderen.(art. 545 SWB) 

 

3.4.  
 

 

3.4. OPENBARE EVENEMENTEN, VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN 

 

3.4.1. Openbare vergaderingen in open lucht 

 

 

 

Artikel 30 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden om een manifestatie zoals omschreven in artikel 2 in openlucht en/of 

op de openbare ruimte te organiseren. De aanvraag moet minstens vier werkdagen 

voor de geplande datum worden ingediend. 

 

Artikel 31 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden om een evenement zoals omschreven in artikel 2 in openlucht en/of 

op de openbare ruimte te organiseren. De aanvraag moet minstens 6 weken voor 

de geplande datum worden ingediend. 

Artikel 32. 



De organisator moet de nodige maatregelen treffen zodat er geen schade 

berokkend wordt aan personen en/of goederen. De organisator zorgt ervoor dat 

de veiligheid niet in het gedrang komt. Bij overtreding van dit artikel kan 

de burgemeester of de officier van bestuurlijke politie de activiteit doen 

ophouden. 

 

Artikel 33. 

Iedereen die zich bevindt op het openbaar- of privédomein of in een voor het 

publiek toegankelijke plaats, waar een vergunde activiteit plaatsvindt, moet 

zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken, richtlijnen of bevelen van de 

door de organisator aangestelde personen of van politieambtenaren, agenten 

van politie of gemachtigd ambtenaren. 

 

Artikel 34. 

(Opgeheven GR 28.04.2020) 

 

Artikel 35. 

Het is altijd, dus ook onder andere tijdens carnavalsoptochten en andere 

openbare evenementen, verboden om: 

 confetti of slingerpapier te gooien behoudens voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de burgemeester; 

 voorwerpen of middelen, onder andere spuitbussen met kleur– en/of 

scheerschuim, spuitbussen met haarlak en potten met schoensmeer, op de 

openbare weg of in openbare inrichtingen op een oneigenlijke manier te 

gebruiken zodat er schade en/of verwondingen veroorzaakt kunnen worden 

aan personen en/of goederen. 

 

3.5. Drones 

 

Artikel 36. 

§1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 

- Drone: elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op afstand bestuurd 

luchtvaartuigsysteem (RPAS) zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 

10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen in het Belgisch Luchtruim. 

- Vlucht met een recreatieve drone: elke vluchtuitvoering van een drone 

die niet onder klasse 1 of 2 vluchtuitvoering valt zoals bepaald in het 

Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van 

op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim. 

§2. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het gebruik 

van op afstand bestuurde luchtvaartuigen, is de eigenaar of de piloot 

verplicht elke vlucht met een niet-recreatieve drone boven het grondgebied 

van de gemeente, voorafgaand en schriftelijk te melden aan de burgemeester 

via het daartoe bestemde formulier. Vluchten met recreatieve drones worden 

vrijgesteld van dergelijke meldplicht. 

§3. De piloot moet de ontvangstbevestiging van de melding zoals voorzien in 

§2 tijdens de vlucht bij zich dragen en op eerste verzoek tonen aan de 

bevoegde politie- of stadsdiensten. 

§4. De burgemeester kan te allen tijden voorwaarden opleggen of kan de vlucht 

verbieden wanneer de openbare orde in het gedrang komt. 

§5. De beelden die tijdens de vlucht gemaakt worden van de gemeente zijn 

eigendom van de gemeente eigenaar of piloot, maar en kunnen op ieder ogenblik 

kosteloos opgevraagd en gebruikt worden bij de piloot door de gemeente. 

 

3.6. BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN 

 

Artikel 37. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden te manifesteren aan privéwoningen van leden van de rechterlijke, 

wetgevende en uitvoerende macht, met als doel eisen te doen gelden.  

 



 

3.7. RECREATIEDOMEINEN, NATUURGEBIEDEN EN PARKEN 

 

Onderstaande bepalingen gelden behoudens afwijkende bepalingen in het 

huishoudelijk reglement  of behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de burgemeester. 

 

Artikel 38. 

Het is verboden op recreatiedomeinen, in natuurgebieden en in parken: 

 te rijden met motorvoertuigen, uitgezonderd op de hiertoe aangelegde 

paden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor motorvoertuigen van hulp- 

en politiediensten, motorvoertuigen die nodig zijn voor het onderhoud 

van het terrein en gemotoriseerde rolstoelen van personen met een 

handicap; 

 te fietsen, skateboarden, steppen of rolschaatsen uitgezonderd op de 

hiertoe aangelegde paden en de hiervoor bestemde plaatsen;  

 paard te rijden uitgezonderd op de hiertoe aangelegde paden of speciaal 

daarvoor ingerichte plaatsen; 

 de zandbakken bedoeld om in te spelen oneigenlijk te gebruiken, zoals 

bijvoorbeeld als een speelplek voor honden of om honden uit te laten.  

 

Artikel 39. 

Tenzij uitdrukkelijk toegelaten, is het verboden op openbaar domein, op 

recreatiedomeinen, in natuurgebieden en in parken te kamperen of te 

overnachten in openlucht, in een tent, in een caravan, in een mobilhome of 

in enig ander voertuig. 

 

Artikel 40. 

Het is verboden te vissen in de vijvers en in andere oppervlaktewateren van 

de stedelijke en/of gemeentelijke domeinen. Ook zwemmen in of roeien op de 

vijvers is verboden. 

 

Artikel 41. 

In de beboste gedeelten van recreatiedomeinen, natuurgebieden en parken is 

het verboden om: 

 zich te bevinden buiten de wegen of dreven; 

 hout te sprokkelen of uit te dunnen; 

 bladeren of bosgronden mee te nemen. 

 

3.8. VLOTTE DOORGANG 

 

Artikel 42. 

Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door 

bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen en/of gebouwen 

en/of door een belemmering, uitgraving of enige andere werkzaamheid aan of 

nabij straten, wegen, pleinen of banen, en hierbij niet de voorgeschreven of 

gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen of waarschuwingstekens in acht 

te nemen of aan te brengen. Indien de eigenaar of een ander zakelijk 

gerechtigde nalaat de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en/of 

waarschuwingstekens aan te brengen, kan ambtshalve worden overgegaan tot het 

treffen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen op kosten en risico van 

de overtreder. 

 

3.9. BETREDEN VAN PRIVE-EIGENDOM 

 

Artikel 43. 

De eigenaar of een andere zakelijk gerechtigde van een onbewoond of niet - 

gebruikt gebouw is verplicht om de gepaste maatregelen te nemen om de 

toegang tot onbezette gebouwen te voorkomen.  



De afsluitingen, schutsels en omheiningen die hetzij verankerd zijn in de 

grond hetzij bevestigd zijn aan een gebouw, moeten stevig vastgemaakt zijn 

opdat ze, zelfs door krachtige windstoten, niet kunnen wegwaaien, vallen of 

omgestoten worden. De stabiliteit en verankering moeten regelmatig 

nagekeken worden. 

 

 

3.10. GEBRUIK VAN GEVELS VAN GEBOUWEN 
 

3.10.1. Huisnummering 

 

Artikel 44. 

§1. De eigenaar, huurder of beheerder van een onroerend goed is verplicht het 

door de gemeente toegekende huisnummer aan te brengen aan de straatkant van 

het goed op zo’n manier dat het huisnummer voor iedereen goed leesbaar is 

vanaf de openbare weg.  

§2. In appartementsgebouwen, studentenpanden, kamerpanden en dergelijke meer 

moet de eigenaar, huurder of beheerder bovendien aan de ingangsdeur van elk 

appartement, elke studio of elke kamer een nummer plaatsen dat overeenstemt 

met het nummer van de brievenbus. Ook de naam van de bewoner(s) moet duidelijk 

worden vermeld.  

 

3.10.2. Aanduidingen van openbaar nut 

 

Artikel 45. 

De eigenaar, huurder of beheerder van een onroerend goed dient, zonder dat 

dit voor hem enige schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel 

van het goed, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, het aanbrengen 

toe te staan van nutsvoorzieningen, straatnaamborden, verkeerstekens en 

andere aanduidingen van openbaar nut. 

 

 

3.11. DIEREN 
 

3.11.1. Algemeen 

 

Artikel 46. 

Het is verboden dieren op het openbaar domein onbewaakt te laten rondlopen 

zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, waardoor ze een gevaar of 

hinder (kunnen) vormen voor personen, andere dieren, het verkeer en het gemak 

van doorgang. 

 

Artikel 47. 

De eigenaar of begeleider van een dier is ertoe gehouden alle nodige 

maatregelen te treffen om te voorkomen dat zijn/haar dier ontsnapt. 

 

Artikel 48. 

De eigenaar of begeleider van een dier is verplicht zijn/haar dier tegen te 

houden wanneer het dier voorbijgangers of andere dieren aanvalt of 

achtervolgt, zelfs wanneer er geen schade of hinder uit voortgekomen is. Het 

is bovendien verboden dieren op te hitsen om aan te vallen of agressief te 

worden. 

 

3.11.2. Honden 

 

Artikel 49. 

§1. Op het openbaar domein moeten honden aan de leiband gehouden worden. Deze 

regel is niet van toepassing op: 

 politiediensten met politiehonden; 

 personen die de jacht beoefenen; 

 begeleiders van een kudde; 



 gehandicapte personen met een geleidehond; 

 de hondenlosloopweiden en op de plaatsen die specifiek voor het 

deponeren van uitwerpselen van honden zijn voorzien (zijnde de 

hondentoiletten). 

§2. Het is verboden de hond te laten begeleiden door personen die de hond 

niet onder controle kunnen houden. De bewaking door de begeleider dient 

zodanig te zijn dat hij de hond kan beletten om personen of andere dieren te 

intimideren, lastig te vallen, te bespringen of private domeinen te betreden. 

 

Artikel 50. 

Een hond, waarvan geweten is door een incident uit het verleden dat hij andere 

personen of dieren zou kunnen bijten, moet steeds een muilband dragen op het 

openbaar domein. Deze regel is niet van toepassing op honden van 

politiediensten en van erkende bewakingsfirma’s en geleidehonden van blinden 

of andere gehandicapte personen. 

 

Artikel 51. 

Honden zijn niet toegelaten op recreatiedomeinen, in speeltuinen, op 

sportvelden, skateterreinen en begraafplaatsen, tenzij ze aan de leiband 

gehouden worden en op de wandelpaden blijven. Honden zijn niet toegelaten op 

publiek toegankelijke plaatsen waar dit verbod duidelijk vermeld wordt. Deze 

bepaling is niet van toepassing op geleidehonden van blinden en andere 

gehandicapte personen, op politiehonden van politiediensten en op waak-, 

speur- en verdedigingshonden van het personeel van erkende 

bewakingsondernemingen. 

 

 

4. OPENBARE REINHEID OF ZINDELIJKHEID 
 

 

 

 

 

4.1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 52. 

Het is verboden om het privédomein, het openbaar domein of de voor het publiek 

toegankelijke plaatsen te bevuilen, hetzij door eigen toedoen, hetzij door 

toedoen van de personen, dieren, voertuigen of zaken waarop men toezicht 

heeft of waarover men zeggenschap heeft. Het gaat bijvoorbeeld om het 

weggooien van verpakkingen van snoep en andere snacks, flessen, blikjes, 

sigarettenpeuken, kauwgum, papier, vruchtenschillen en andere afvalstoffen, 

maar evenzeer om het achterlaten van olie of andere vloeistoffen afkomstig 

van eender welk voertuig. 

 

Artikel 53. 

Het is verboden op het openbaar domein het onderhoud, de smering, de 

olieverversing of de herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen 

uit te voeren, met uitzondering van het depanneren vlak na het zich voordoen 

van een defect voor zover het gaat om zeer beperkte interventies teneinde het 

voertuig in staat te stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te 

worden. Het is ook verboden om motoren van stilstaande voertuigen te testen. 

Eventuele bevuiling van de openbare ruimte door het depanneren moet verwijderd 

worden. Indien dit niet gebeurt kan ambtshalve worden overgegaan tot reiniging 

van het openbaar domein op kosten van de overtreder. 

 

Artikel 54. 

Het is verboden in of naast de openbare vuilnisbakken ander dan ter plaatse 

geproduceerd afval te deponeren. 

 

Artikel 55. 



Het is verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder 

sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het 

even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen, op 

een wijze of tijdstip dat niet overeenstemt met deze verordening en andere 

wettelijke bepalingen.  

 

Artikel 56. 

Het is verboden om eender welk afval achter te laten naast de daartoe 

voorziene (ondergrondse) (kleding)container, glasbol, vuilnisbak of  enig 

ander afvalrecipiënt. 

 

Artikel 57. 

Wanneer het openbaar domein wordt bevuild door toedoen van bouwwerken of 

andere werkzaamheden aan het openbaar of privaat domein, is de uitvoerder van 

deze werken verplicht om het openbaar domein zo snel mogelijk te reinigen, 

ten laatste aan het einde van de werkdag. Indien dit niet gebeurt, kan de 

gemeente zich het recht voorhouden om ambtshalve over te gaan tot reiniging, 

op kosten en risico van de overtreder. 

 

 

4.2. AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 

 

Artikel 58. 

Het is verboden afval aan te bieden ter ophaling in een recipiënt dat niet 

bestemd is voor die selectieve inzameling. 

 

Artikel 59. 

 

 

§1 De reglementair aangeboden afvalfracties en/of afvalrecipiënten mogen ten 

vroegste vanaf 18u. de avond vóór de ophaling of lediging zoals vermeld op 

de afvalkalender van Limburg.net buiten gezet worden. De niet-afgehaalde 

afvalfracties of geledigde of niet-geledigde afvalrecipiënten moeten ten 

laatste voor 8 uur s’ morgens de dag na de ophaling door de eigenaar of 

beheerder binnen gezet worden. 

 

§2 Wanneer hiervoor een overeenkomst werd afgesloten met een (private) 

ophaaldienst, dienen de afvalfracties- en/of recipiënten aangeboden te worden 

op de dagen die zijn opgenomen in de overeenkomst ten vroegste vanaf 18u. de 

avond vóór de ophaling of lediging. De niet-afgehaalde afvalfracties of 

geledigde of niet-geledigde afvalrecipiënten moeten ten laatste voor 8 uur 

s’morgens de dag na de ophaling door de eigenaar of beheerder binnen gezet 

worden. Ingeval van overlast kan de burgemeester de uren van het aanbieden 

of binnenzetten op gemotiveerde wijze beperken.  

 

Artikel 60. 

 

§1 Het is verboden om afvalfracties en/of afvalrecipiënten op andere 

tijdstippen zoals omschreven in artikel 59 buiten te zetten en/of voor 

ophaling aan te bieden. 

 

§2 Het is verboden om de aangeboden afvalrecipiënten na lediging permanent 

op het openbaar domein te laten staan. Deze dienen zo snel mogelijk na de 

lediging van het openbaar domein verwijderd te worden. 

 

Artikel 61. 

 

 

De afvalfracties en/of afvalrecipiënten dienen ter hoogte van het eigen 

perceel op een zo ordelijk mogelijke manier op de openbare weg te worden 

geplaatst, tenzij de plaatselijke toestand het niet mogelijk maakt.” 



 

4.3. NETHEID ROND VERKOOPSINRICHTINGEN 

 

Artikel 62. 

De uitbaters van voedingswinkels, cafés alsook de houders van kramen op foren 

of markten, de verkopers van buiten de inrichting te verbruiken etenswaren 

en dranken en de houders van drank- en/of voedselautomaten, moeten de nodige 

voorzorgsmaatregelen treffen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun 

handel niet zouden vervuilen. Dit houdt onder andere in dat men degelijke en 

goed zichtbare en bereikbare vuilnisbakken moet plaatsen. Men moet eveneens 

instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en bergen 

ervan. Men moet ook instaan voor het reinigen van de onmiddellijke omgeving 

rondom de inrichting.  

Indien wordt nagelaten de openbare ruimte rond de inrichting te reinigen, kan 

ambtshalve worden overgegaan tot de reiniging van het openbaar domein op 

kosten van de uitbater. 

 

 

4.4. PUBLICITEIT 

 

4.4.1. Huis – aan - huis reclamebedeling 

 

Artikel 63. 

Het is verboden ongewenste reclame te bedelen. Reclame is ongewenst indien 

dat duidelijk op of aan de brievenbus kenbaar wordt gemaakt.  

 

Artikel 64. 

Het is verboden reclame te bedelen in panden die uitwendig duidelijke tekenen 

van niet-bewoning vertonen. 

 

Artikel 65. 

Het is verboden reclame te bedelen op andere plaatsen dan in brievenbussen. 

 

Artikel 66. 

Bij overtreding van de bepalingen in hoofdstuk 4.4.1. is in eerste instantie 

de verdeler van de publiciteit verantwoordelijk. Indien de verdeler niet 

gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk. Is de 

verantwoordelijke uitgever niet vermeld, dan is het bedrijf waarvoor reclame 

wordt gemaakt of de organisator van de activiteit waarvoor reclame wordt 

gemaakt, aansprakelijk. 

 

4.4.2. Aanplakkingen en andere aankondigingen 

 

Artikel 67. 

§1. Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden opschriften, affiches, berichten, beeldvoorstellingen, 

fotografische voorstellingen, aankondigingsborden, vlugschriften, 

plakbriefjes en andere aankondigingen van welke aard dan ook aan te brengen, 

aan te plakken of te plaatsen op het openbaar domein behoudens wanneer het 

gaat om verkiezingspropaganda tijdens de sperperiode mits naleving van het 

gemeentelijk reglement. 

§2. Bij aflevering van de nodige vergunning mogen de aankondigingen slechts 

aangebracht worden op de plaatsen aangeduid door de gemeentelijke overheid. 

Indien deze aankondigingen toch zonder toelating of op een plaats die hier 

niet voor voorzien is, worden aangebracht kan ambtshalve worden overgegaan 

tot verwijdering ervan en reiniging van het openbaar domein op kosten van de 

overtreder. Bij overtreding van deze bepaling is in eerste instantie de 

aanbrenger verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is, is de 

verantwoordelijke uitgever aansprakelijk. 

 

Artikel 68. 



Behoudens de geldende wetgeving en de geldende gemeentelijke reglementering 

is het verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de 

burgemeester publiciteitsinrichtingen en reclames in de vorm van onder andere 

spandoeken, wimpels, vlaggen en uithangborden op gevels van gebouwen te hangen 

of te bevestigen. 

 

Artikel 68bis 

Bij het te huur stellen van een goed bestemd voor bewoning is de verhuurder 

verplicht het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke 

lasten te vermelden in elke officiële of publieke mededeling. Overtreding van 

deze verplichting kan een administratieve geldboete van maximum 200 euro met 

zich meebrengen. 

 

4.4.3. Flyeren 

 

Artikel 69. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden flyers, strooibiljetten en andere reclame van welke aard dan ook 

(met of zonder toevoeging van staaltjes) uit te delen, te verspreiden of te 

bevestigen op voertuigen. De overtreder moet de uitgedeelde flyers, 

strooibiljetten en eventuele andere toebehoren (zoals staaltjes) die door het 

publiek op de grond worden gegooid, oprapen. Indien dit niet gebeurt kan 

ambtshalve worden overgegaan tot opruiming van het openbaar domein op kosten 

van de overtreder. Bij overtreding van deze bepaling is in eerste instantie 

de verdeler verantwoordelijk. Indien de verdeler niet gekend is, is de 

verantwoordelijke uitgever aansprakelijk. 

 

4.5. DIEREN 

 

Artikel 70. 

De eigenaar of begeleider van een hond moet ervoor zorgen dat zijn/haar dier 

het openbaar– en/of privédomein niet bevuilt met zijn uitwerpselen. De 

eigenaar of begeleider moet steeds in het bezit zijn van voldoende zakjes of 

andere geschikte voorwerpen om de uitwerpselen van zijn/haar dier op te 

ruimen. Het zakje moet op het eerste verzoek van een bevoegd ambtenaar getoond 

kunnen worden. In geval van bevuiling van het openbaar domein is de eigenaar 

of begeleider van een hond verplicht om de uitwerpselen onmiddellijk te 

verwijderen. Indien hij dit niet doet, kan ambtshalve worden overgegaan tot 

verwijdering van de uitwerpselen en reiniging van het openbaar domein op 

kosten van de overtreder. Deze regels zijn niet van toepassing op blinden en 

andere gehandicapte personen met een geleidehond die zelf fysisch gezien niet 

in staat zijn om de uitwerpselen te verwijderen.  

 

Artikel 71. 

De plaatsen die specifiek zijn voorzien voor het deponeren van 

hondenuitwerpselen, de zogenaamde hondentoiletten, dienen eveneens in 

zindelijke toestand gehouden te worden door de eigenaars of begeleiders van 

honden. Dit betekent onder andere dat uitwerpselen van honden steeds opgeruimd 

moeten worden.

 

Artikel 72. 

De uitwerpselen van rij– en trekdieren (paarden, pony’s en ezels) op 

fietspaden, stoepen, wandelwegen, bermen en ingerichte winkelstraten moeten 

door de eigenaar, begeleider of bewaker opgeschept en meegenomen worden in 

een daartoe voorzien en geschikt recipiënt. De uitwerpselen van rij– en 

trekdieren op rijbanen moeten niet verwijderd worden. 

 

Artikel 73.  

De eigenaar, huurder of beheerder van een onroerende goed is verplicht de 

nodige maatregelen te treffen om te verhinderen dat verwilderde duiven en 

katten nesten. Hij/zij is verplicht bevuilde gebouwen schoon te maken en te 



ontsmetten. Indien de eigenaar, huurder of beheerder nalaat gevolg te geven 

aan deze verplichting, kan ambtshalve worden overgegaan tot reiniging van het 

goed op kosten en risico van de overtreder.  

 

 

4.6. ONDERHOUD VAN BERMEN EN VOETPADEN 

 

Artikel 74. 

§1. De voetpaden en bermen, gelegen voor al dan niet bewoonde gebouwen en 
terreinen moeten onderhouden en proper gehouden worden door de 

verantwoordelijke zoals omschreven in §2 van dit artikel. De 

verantwoordelijke staat in voor het verwijderen van onkruid, wilde 

begroeiing, voorwerpen en materialen. Het is verboden om herbiciden of 

pesticiden te gebruiken voor bovenstaand onderhoud. Het is eveneens verboden 

om afvoerroosters te gebruiken voor andere doeleinden (zoals voor het lozen 

van vervuilende stoffen of het deponeren van voorwerpen en/of producten) dan 

waarvoor ze dienen, te weten de afvloeiing van regenwater.  

 

§2. De verplichtingen omschreven in §1 van dit artikel berusten: 

 voor bewoonde gebouwen of gebouwen zonder woonfunctie: op de eigenaar, 

vruchtgebruikers of huurders van het gebouw of de personen die belast 

zijn met het dagelijks onderhoud van het gebouw; 

 voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van 

een reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, 

erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van 

bewoning, erfdienstbaarheid of huurders; 

 voor appartementsgebouwen, studentenpanden en kamerpanden: op de 

personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of 

deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hieraan of 

indien deze persoon in gebreke blijft, rust de verplichting op de 

bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan 

de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse 

verdieping valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping 

enzovoort; 

 voor openbare inrichtingen: op de beheerder van de inrichting; 

 in geval van bouwwerkzaamheden: hoofdelijk op de eigenaar en de 

aannemer. 

 

Artikel 75. 

§1. Iedere inwoner van de gemeente moet het voetpad voor zijn eigendom, 

huurwoning, handelszaak of kantoor sneeuw-, ijzel- en ijsvrij houden. De 

voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over twee derde van 

hun breedte. De sneeuw of het ijs moet op de uiterste rand van het voetpad 

opgehoopt worden en mag niet op de rijweg en/of het fietspad gegooid worden. 

Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven zodat er voldoende openingen 

zijn voor het afvloeien van het dooiwater. Bij een te smal voetpad moet de 

sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de 

stoeprand. Ook in dit geval moeten voldoende openingen vrij blijven voor de 

afvoer van het dooiwater en moeten alle plaatsen van openbaar nut (vb. 

bushaltes) bereikbaar blijven.  

§2. De verplichtingen beschreven in §1 van dit artikel berusten op de personen 

zoals omschreven in §2 van artikel 74.  

 

Artikel 76. 

Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten 

vloeien. 

 

Artikel 77. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. 



Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na advies van de brandweer, 

een afwijking toestaan op dit verbod. 

 

Artikel 78. 

Het is verboden ander afval dan bladeren afkomstig van de bomen op het 

openbaar domein, te deponeren in de bladkorven op de berm.  

 

 

4.7. ONDERHOUD VAN GRONDEN 

 

Artikel 79. 

De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten 

van eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat erover 

gewaakt dient te worden dat de begroeiing de openbare zindelijkheid, 

gezondheid en veiligheid niet in het gedrang brengt en dat er geen overlast 

veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen of aan buurtbewoners. De bloei 

of zaadvorming van alle onkruidsoorten waarvan zaadverspreiding gevolgen kan 

hebben voor omliggende gronden moet belet worden. Het is ook verboden vuilnis, 

puin of welke stoffen dan ook op de voormelde gronden neer te leggen of te 

bewaren. Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op 

bovenvermelde braakgronden, terreinen en eigendommen, met name eigenaars, 

vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van een 

gebruiksrecht, recht van bewoning of erfdienstbaarheid of huurders. 

 

Artikel 80. 

De eigenaar, huurder of beheerder van een onroerend goed moet ervoor zorgen 

dat de beplantingen en/of bomen op zijn/haar eigendom zodanig gesnoeid worden 

dat geen enkele tak ervan: 

 over de rijbaan, de gelijkgrondse berm, het voetpad of het fietspad 

hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond; 

 de luchtleidingen van het laagspanningsnet, de openbare verlichting en 

de voorzieningen voor televisie, telefonie en/of internet hindert; 

 de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het 

gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate 

vermindert; 

 verkeersborden of huisnummers bedekt; 

 enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de 

straatnaamborden. 

 

 

4.8. STRAATMEUBILAIR 

 

Artikel 81. 

Het is verboden op gelijk welke manier voorwerpen op het openbaar domein te 

bevuilen, door eigen toedoen of door toedoen van personen, dieren of zaken 

waarop men toezicht heeft of waarover men zeggenschap heeft. Het gaat onder 

andere over voorwerpen van algemeen nut, voorwerpen voor de versiering van 

de openbare plaats, onderdelen van het straatmeubilair enzovoort. Degene die 

deze bepaling overtreedt, moet ervoor zorgen dat het openbaar domein op het 

eerste verzoek van de bevoegde ambtenaar onmiddellijk wordt schoongemaakt. 

Indien dit niet gebeurt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de opruiming 

ervan op kosten en risico van de overtreder. 

 

 

4.9. URINEREN EN HET ACHTERLATEN VAN UITWERPSELEN 

 

Artikel 82. 

Het is verboden op het openbaar domein, op publiek toegankelijke plaatsen of 

op het privédomein, zonder toelating van de eigenaar, huurder of beheerder 

van dat domein, te spuwen, urineren of uitwerpselen achter te laten, tenzij 

op plaatsen of accommodaties die speciaal hiervoor zijn ingericht. Die 



plaatsen en accommodaties moeten volgens de regels van goed fatsoen gebruikt 

worden.  

 

4.10. VIRUSSEN OP BOMEN EN PLANTEN 
 

Artikel 82bis. 

Zakelijke gerechtigden van geïnfecteerde bomen of andere geïnfecteerde 

planten dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, zodat de virussen,  

schimmels en/of bacteriën geen schade aan andere bomen of planten van derden 

kunnen veroorzaken.  Indien de infectie niet via bepaalde middelen bestreden 

kan worden, dient hij de geïnfecteerde bomen en/of ander geïnfecteerde planten 

op zijn kosten conform de desbetreffende regelgeving te verwijderen.  

De zakelijke gerechtigde zijn eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, 

opstalhouders, titularissen van een gebruiksrecht, recht van bewoning of 

erfdienstbaarheid of huurders van de grond waarop de geïnfecteerde boom of 

plant zich bevindt. 

 

 

  



5. OPENBARE GEZONDHEID 
 

 

5.1. VERBRANDING VAN MATERIALEN 

 

5.1.1. Verbranding in open lucht (buitenshuis) 

 

 

Artikel 83.  

 

§1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden in open lucht. Onder 

afvalstoffen wordt onder andere verstaan: papier, plastic, piepschuim, 

autobanden, textiel enzovoort. Ook biomassa-afval zoals gft, houtafval 

(sloophout, geverfd hout, geïmpregneerd of verduurzaamd hout, gebeitst hout, 

multiplex, spaanplaat) en groenresten, mag onder geen enkele omstandigheid 

verbrand worden en valt dus onder voornoemd verbod. 

 

§2. Het is verboden om hout en brandstoffen te verbranden in open lucht.  

 

 

Artikel 84.  

§1. Van het verbod op verbranding in open lucht, zoals omschreven in artikel 

83,  zijn evenwel uitgesloten: 

 Het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open 

vuur (o.a. een kampvuur); 

 Het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in 

het kader van folkloristische evenementen. Deze activiteit mag pas 

plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

burgemeester; 

 Het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele 

brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een 

barbecuetoestel of oven; 

 Het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de 

bepalingen, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaams Regering 

van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte 

producten. Deze activiteit mag pas plaatsvinden na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de toezichthouder; 

 Het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, 

als beheermaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van 

een wetenschappelijk experiment, in overeenstemming met de bepalingen 

van het bosdecreet van 13 juni 1990; 

 De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die 

afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als 

afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk 

is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is; 

 Het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel 

wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet 

mogelijk is of als fytosanitaire maatregel. Deze activiteit mag pas 

plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

burgemeester en als de activiteit is opgenomen in het goedgekeurde 

beheerplan als uitzonderlijke maatregel. 

 

§2. In al deze omstandigheden (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers 

en barbecuetoestellen) moet in overeenstemming met het Veldwetboek en het 

Bosdecreet een afstand gerespecteerd worden van honderd meter tot huizen, 

heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te 

drogen is gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen. 

 



§3. De gemeentelijke overheid kan de verleende toestemming op elk moment 

intrekken wanneer ongunstige meteorologische omstandigheden zich voordoen of 

in geval van langdurige droogte. 

 

5.1.2. Verbranding in (hout)kachels en open haarden (binnenshuis) 

 

Artikel 85.  

§1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels en open 

haarden. Onder afvalstoffen wordt verstaan papier, plastic, piepschuim, 

autobanden, textiel enzovoort. Ook biomassa-afval zoals gft, houtafval 

(sloophout, geverfd hout, geïmpregneerd of verduurzaamd hout, gebeitst hout, 

nat hout, multiplex, spaanplaat) en groenresten, mag onder geen enkele 

omstandigheid verbrand worden. 

 

§2. Het in §1 vermelde verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld 

droog houtafval met een watergehalte van maximum 20% (uitgezonderd zaagsel, 

krullen, schaafsel, stof en spanen) in houtkachels voor de verwarming van 

woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers, gelijksoortige toestellen 

met een nominaal thermisch vermogen van maximum 300 kW en voor installaties 

van meer dan 300 kW waarvoor overeenkomstig de Vlaremreglementering een 

milieuvergunning is verleend. 

Artikel 86.  

De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in 

overeenstemming met een code van goede praktijk om er voor te zorgen dat de 

installatie die ze gebruiken geen geurhinder of hinder van rook en roet 

veroorzaakt. 

 

Artikel 87. 

Het verbranden in (hout)kachels en open haarden is verboden bij windstilte 

en mist. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het verbranden in kachels 

en open haarden voor verwarming van ruimten die niet over een centrale 

verwarming of olie/gas gestookte decentrale verwarming beschikken. 

 

Artikel 88. 

De politieambtenaren, agenten van politie en gemachtigd ambtenaren kunnen de 

nodige maatregelen nemen om het vuur, de geur- en/of rookhinder (zowel 

binnenshuis als buitenshuis) te doen stoppen op kosten en risico van de 

overtreder. 

 

 

5.2. ONDERHOUD VAN WONINGEN 

 

Artikel 89. 

Het is verboden om de hygiëne in een woning, bewoond of onbewoond, zodanig 

te laten verslechteren dat de buurt of de omwonenden hiervan hinder 

ondervinden. Deze hinder kan gevormd worden door penetrante geuren, door 

visuele impact op de omgeving, door het aantrekken van ongedierte of door 

elke andere omstandigheid die de gezondheid of de veiligheid van de omwonenden 

in gevaar kan brengen. 

 

 

5.3. SCHADELIJKE MIDDELEN 

 

Artikel 90. 

 

§1. Het is verboden om schadelijke roesmiddelen zoals distikstof(mono)oxide 

(lachgas) te verhandelen of te bezitten indien de handel of het bezit gericht 

is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het bekomen van 

een roeseffect. 

 



§2. Het is eveneens verboden om dit oneigenlijk gebruik sub §1 te faciliteren, 

met inbegrip van het voeren van reclame. 

 

§3. Tenzij kan aangetoond worden dat het bezit en gebruik van lachgas bestemd 

is voor professioneel gebruik, wordt dit bezit en gebruik beschouwd en 

behandeld als oneigenlijk gebruik conform §1 en §2. 

 

§4. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen 

zoals voorzien in deze politiecodex, kan de politie bij inbreuken op §1 en 

§2 van dit artikel de schadelijke middelen in beslag nemen. De kosten van 

inbeslagname, stockage en vernietiging kunnen verhaald worden op de 

overtreder. 

 

 

6. INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN 
 

 

Artikel 91. 

 

Behoudens de geldende gemeentelijke reglementen, is het verboden om op eender 

welke wijze het openbaar domein in te nemen voor privédoeleinden zonder de 

voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. De voorwerpen of 

constructies die zonder toelating worden geplaatst, uitgestald of uitgebaat, 

dienen op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar 

verwijderd te worden of in de toestand gebracht te worden die in de toelating 

vermeld is, zo niet kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering 

ervan op kosten en risico van de overtreder. 

 

 

 

6.1.  

7. WERKZAAMHEDEN AAN/OP HET OPENBAAR DOMEIN 
 

Artikel 92. 

 

Het is verboden om werkzaamheden uit te voeren op het openbaar en privédomein 

van de gemeente of stad, zowel aan de oppervlakte als onder de grond, met 

uitzondering van werkzaamheden door of in opdracht van de bevoegde overheid. 

Alle personen, bedrijven en organisaties die werkzaamheden in de openbare 

ruimte uitvoeren of laten uitvoeren zijn ertoe gehouden die te herstellen in 

de staat waarin zij zich voor de uitvoering van de werkzaamheden bevond. Zo 

niet zal ambtshalve worden overgegaan tot herstel van de openbare ruimte op 

kosten en risico van de overtreder. 

 

8. BEDIENEN VAN PUBLIEKE APPARATUUR 
 

Artikel 93. 

 

Personen die daar door het gemeentebestuur niet toe werden gemandateerd, 

mogen geen kranen van leidingen of kanaliseringen, schakelaars van de 

openbare verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook 

uitrustingen voor telecommunicatie die zich bevinden op of onder de 

openbare weg of in openbare gebouwen bedienen. 

 

 

9. PROCEDURE, SANCTIES EN SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 94. 

§1.Politieambtenaren en agenten van politie zijn bevoegd voor de vaststelling 

van alle overtredingen vervat in deze politieverordening. 

 



§2.Daarnaast kunnen inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met een 

administratieve sanctie ook vastgesteld worden door gemachtigd ambtenaren. 

 

Artikel 95. 

§1.Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale 

verordeningen of reglementen niet in andere straffen voorzien, kunnen de 

inbreuken op de bepalingen van deze verordening bestraft worden met een 

administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende 

de gemeentelijke administratieve sancties (hierna vernoemd als ‘de Wet’). De 

sancties die opgelegd kunnen worden zijn: 

 

 een administratieve geldboete die maximaal 175 euro bedraagt voor 

minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het 

moment van de feiten en die maximaal 350 euro bedraagt voor 

meerderjarigen; 

 de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende 

toestemming of vergunning; 

 de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende 

toestemming of vergunning; 

 de tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting. 

 

§2.In afwijking van §1 van dit artikel, kunnen inbreuken op artikel 3 en 

artikel 23bis tot en met 29 van deze politieverordening bestraft worden met 

de respectievelijke straffen bepaald in het Strafwetboek of met een 

administratieve sanctie.  

 

§3. Er kunnen eveneens alternatieve maatregelen voor de administratieve 

geldboete zoals bedoeld in §1 van deze bepaling, worden opgelegd. De 

alternatieve maatregelen die opgelegd kunnen worden zijn: 

 

 De lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het 

voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een 

bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te 

stellen of om het conflict te doen bedaren. De bemiddelingsprocedure 

wordt verplicht aangeboden aan minderjarigen vanaf 16 jaar. Voor 

meerderjarigen is de procedure optioneel; 

 de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van 

algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de 

gemeenschap (collectiviteit). 

 

§4. Een stad/gemeente kan zelf een lokale bemiddelaar aanduiden of kan gebruik 

maken van de diensten van een lokale bemiddelaar die wordt tewerkgesteld door 

één van de steden of gemeenten behorend tot hetzelfde gerechtelijk 

arrondissement. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van deze 

bemiddelaar sluiten de betreffende steden/gemeenten een 

samenwerkingsovereenkomst af met de stad/gemeente die de bemiddelaar 

tewerkstelt.  

 

§5. Het welslagen van een lokale bemiddeling zoals omschreven in §3 van dit 

artikel, zorgt ervoor dat er geen administratieve geldboete meer opgelegd kan 

worden. In geval van weigering of falen van de bemiddeling, kan er een 

gemeenschapsdienst voorgesteld worden of kan een administratieve geldboete 

worden opgelegd. Een geslaagde bemiddeling is gelijk aan een bemiddeling die 

tot een uitgevoerd akkoord heeft geleid, of tot een akkoord waarvan de niet-

uitvoering niet toe te schrijven is aan de overtreder. 

 

§6. Wanneer de sanctionerend ambtenaar vaststelt dat de gemeenschapsdienst 

zoals omschreven in §2 van dit artikel, uitgevoerd werd, kan er geen 

administratieve geldboete meer worden opgelegd. In geval van niet-uitvoering 



of weigering van de gemeenschapsdienst kan alsnog een administratieve 

geldboete worden opgelegd. 

 

§7. In geval van een facultatieve bemiddeling voorzien in artikel 12, §1, 2° 

en 3° van de Wet of van een verplichte bemiddeling voorzien in artikel 18, 

§2 van de Wet, indien de overtreder het bemiddelingsaanbod weigert, informeert 

de sanctionerend ambtenaar hier de bemiddelaar over, zodat deze weigering kan 

worden genoteerd. 

 

§8. Bij afsluiting van een bemiddeling in het kader van de gemeentelijke 

administratieve sancties maakt de bemiddelaar of de bemiddelingsdienst een 

kort evaluatieverslag op voor de sanctionerend ambtenaar. Dit 

evaluatieverslag verduidelijkt of de bemiddeling: 1° werd geweigerd, 2° heeft 

gefaald of 3° tot een akkoord heeft geleid. Indien het aanbod wordt geweigerd 

of de bemiddeling faalt, kan het evaluatieverslag vermelden dat een 

gemeenschapsdienst gepast zou zijn en deze beschrijven. Indien er een akkoord 

werd bereikt, verduidelijkt het verslag het type akkoord dat werd bereikt en 

vermeldt het de al of niet uitvoering ervan. De sanctionerend ambtenaar wordt 

door het evaluatierapport gehouden aan de vaststelling van de weigering van 

het aanbod, het falen of het slagen van de bemiddeling. 

 

Artikel 96. 

§1. De omvang van de opgelegde administratieve geldboete is proportioneel op 

grond van de zwaarte van de inbreuk die de boete verantwoordt, de persoon 

van de overtreder en eventuele herhaling van de overtreding. In geval van 

herhaling wordt de voorgeschreven administratieve geldboete verhoogd, zonder 

dat deze boete het voorziene maximum mag overschrijden. 

 

§2. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor 

eenzelfde inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling 

van de inbreuk. 

 

Artikel 97. 

De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen 

of verordeningen, geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, 

in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


