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HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1.
Dit reglement geldt met behoud van toepassing van andere wetgeving.
Artikel 1.2.
Voor de toepassing van onderhavig reglement, gelden volgende definities:
1° Openbare plaats:
a. de openbare weg, te weten de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor
alle verkeer van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de
ruimten aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd
voor het parkeren van voertuigen. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat
niet in de rijweg begrepen is;
b. de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle stukken van de openbare
plaats, buiten de openbare weg, die open staan voor het verkeer van personen en in
hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.
2° Voor het publiek toegankelijke plaats: elke plaats waar 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.
3° Groene ruimten: openbare plantsoenen, parken, tuinen en alle stukken van de openbare plaats
buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn
voor wandelen of ontspanning.
4° Openbare overlast: individuele, materiële gedragingen, die het harmonieuze verloop van de
menselijke activiteiten verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente, een
wijk of een straat beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.
Artikel 1.3.
§ 1. De in dit reglement beoogde vergunningen en toelatingen worden herroepbaar afgegeven in de
vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel die de gemeente niet aansprakelijk stelt. Ze kunnen
op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.
Het college van burgemeester en schepenen kan overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties vergunningen en toelatingen schorsen of intrekken wanneer
de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement.
§ 2. De begunstigden houden zich aan de voorschriften van de vergunningsakte en waken erover dat
diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan derden, noch de openbare veiligheid, rust of netheid
en gezondheid in het gedrang brengt.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de, al dan niet foutieve,
uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.
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Artikel 1.4.
§ 1. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, 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, schikken
zich naar de besluiten van de burgemeester.
§ 2. De burgemeester kan ambtshalve overgaan tot de uitvoering van de besluiten bedoeld in de eerste
paragraaf:
1° bij weigering van de uitvoering van de besluiten;
2° bij niet tijdige uitvoering van de besluiten;
3° indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen.
De besluiten worden in de gevallen bedoeld in het eerste lid uitgevoerd op risico en op kosten van de
in gebreke blijvende partij.
Artikel 1.5.
Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens de onderstaande wettelijke
bepalingen, naleven:
1° de artikelen 133, 134ter en 134quater van de Nieuwe Gemeentewet;
2° artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke
gevallen;
3° artikel 9bis van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica
en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende
middelen en psychotrope stoffen.
Artikel 1.6.
§ 1. De burgemeester kan krachtens artikel 134, eerste paragraaf, van de Nieuwe Gemeentewet in
geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere
onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor
de inwoners, politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de
raad te moeten wenden.
Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet
worden bekrachtigd.
§ 2. De burgemeester kan administratieve straffen of sancties bepalen voor de inbreuken op zijn
politieverordeningen krachtens artikel 134, eerste paragraaf van de nieuwe Gemeentewet.
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Deze straffen of sancties vervallen indien de gemeenteraad de politieverordening niet bekrachtigd op
de eerstvolgende vergadering.
Artikel 1.7.
Iedereen die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is burgerlijk
aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving door een
derde van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.
Artikel 1.8.
Iedereen die zich op een openbare plaats of in een voor het publiek toegankelijke plaats bevindt, moet
zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op:
1° de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid;
2° de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar;
3° het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten.
De in het eerste lid bedoelde verplichting is ook van toepassing op personen die zich in een privaat
domein bevinden, wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek
van de bewoners of in geval van brand, overstroming of hulpoproep.
Artikel 1.9.
Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een
herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door het stadsbestuur gemaakte kosten voor rekening
van de overtreder.
Artikel 1.10.
§ 1. De burgemeester kan een tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal hernieuwbaar, opleggen
in geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve gedragingen,
of in geval van herhaaldelijke inbreuken op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige
gebeurtenissen die een verstoring van de openbare orde of overlast met zich meebrengen.
Het plaatsverbod zal door de burgemeester na een voorafgaande waarschuwing gemotiveerd worden.
De burgemeester kan het plaatsverbod opleggen zonder voorafgaande waarschuwing met het oog op
de ordehandhaving.
§ 2. De niet-naleving van het plaatsverbod kan aanleiding geven tot een administratieve sanctie,
overeenkomstig de wet van 24 juni 2013.
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HOODSTUK 2 – DE OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID
Afdeling 2.1 – Netheid van de openbare plaats
Artikel 2.1.1.
§ 1. Het is verboden ieder voorwerp of de openbare plaats te bevuilen op gelijk welke manier, door
eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men
zeggenschap heeft, zoals:
1° ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de openbare plaats;
2° ieder onderdeel van het straatmeubilair;
3° galerijen en doorgangen op privaat domein die voor het publiek toegankelijk zijn;
4° openbare gebouwen en private domeinen;
5° voertuigen van derden.
§ 2. De aannemers of personen, gelast met het vervoer van aarde, bouwmaterialen, afbraak- of andere
materialen die de openbare weg kunnen bevuilen, dekken hun wagens zodanig af dat niets van de
lading op de openbare weg zou kunnen vallen.
§ 3. De aannemers of verantwoordelijken zijn verplicht de openbare wegen gelegen in de omgeving van
de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt, in staat van volledige zindelijkheid te houden, alsook de
aan- en afvoerroute.
§ 4. Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt kan een bepaalde
reisweg worden opgelegd door de burgemeester.
De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens voor het
reinigen ervan.
§ 5. Diegene die een overtreding op dit artikel begaat reinigt de zaken onmiddellijk, zo niet houdt het
gemeentebestuur zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met
toepassing van het gemeentelijk belastingreglement.
Artikel 2.1.2.
§ 1. De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het nodige
te doen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun handel niet vervuilen.
§ 2. De verkopers evenals de houders van kramen op foren en markten, voorzien hun voertuigen of hun
kramen van een korf uit onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval.
Zij staan ervoor in dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting, alle papier of
om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond wordt gegooid, wordt weggenomen.
Zij zorgen ervoor dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de voorbijgangers
of bewoners van de buurt kunnen hinderen.
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§ 3. Diegene die een overtreding op dit artikel begaat reinigt de zaken onmiddellijk, zo niet houdt het
gemeentebestuur zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met
toepassing van het gemeentelijk belastingreglement.
Artikel 2.1.3.
Het is verboden:
1° te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen, parken, galerijen en andere
voor het publiek toegankelijk plaatsen, elders dan in de daartoe bestemde plaatsen;
2° te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke plaats;
3° het huishoudelijk afvalwater evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en onbebouwde
eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien;
4° elke vorm van afval op een openbare plaats weg te gooien.
Diegene die een overtreding op dit artikel begaat reinigt de zaken onmiddellijk, zo niet houdt het
gemeentebestuur zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met
toepassing van het gemeentelijk belastingreglement.

Afdeling 2.2 – Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen
Artikel 2.2.1.
De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen en terreinen dienen te worden
onderhouden en proper gehouden.
Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing,
vervuilende producten of materialen en het uitvoeren van alle herstellingen.
Deze verplichtingen berusten:
1° voor bewoonde gebouwen: op de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders
van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;
2° voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die
belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;
3° voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht op
het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van een
gebruiksrecht, recht van bewoning of erfdienstbaarheid of huurders;
4° voor flatgebouwen: op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of
deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan 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.
Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen tijdstippen om
de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het gedrang te brengen.
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Artikel 2.2.2.
§ 1. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van
eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat erover dient gewaakt te worden
dat de begroeiing noch de openbare plaats noch de openbare veiligheid bedreigt.
Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op de gronden bedoeld in het eerste lid,
met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van een gebruiksrecht,
recht van bewoning of erfdienstbaarheid of huurders.
§ 2. Het is verboden afval, puin of welke zaken dan ook op de gronden bedoel in paragraaf 1, eerste lid,
te deponeren.
§ 3. Indien de verantwoordelijke deze bepalingen overtreedt, heeft het gemeentebestuur het recht na
aanmaning de nodige werken uit te voeren op kosten en risico van de overtreder, met toepassing van
het gemeentelijk belastingreglement, onverminderd de mogelijke sanctionering met een administratieve
geldboete.

Afdeling 2.3 – Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen
Artikel 2.3.1.
Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of voor de afvoer van regen- of
afvalwater te versperren of er enig voorwerp in te gooien waardoor ze kunnen verstoppen of bevuilen.
Artikel 2.3.2.
Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare plaats te ontstoppen, schoon te
maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen.
Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de aangrenzende
eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt gedemonteerd of
uitgegraven.
Artikel 2.3.3.
Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en waterwegen, riolen en rioolkolken
te bevuilen door er gelijk welke voorwerpen of substanties op te werpen of in te gieten.
Artikel 2.3.4.
Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in openbare plaatsen
of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in onder te dompelen.
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Afdeling 2.4 – Verwijdering van bepaalde afvalstoffen
Onderafdeling 2.4.1 – Algemeen
Artikel 2.4.1.1.
Voor de toepassing van de afdeling met betrekking tot de verwijdering van bepaalde afvalstoffen, gelden
volgende definities:
1°

Gewoon huisvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse
Regering en die in voorgeschreven recipiënt voor de ophaling van het huisvuil kunnen geborgen
worden, met uitzondering van papier en karton, glas, snoeihout, groenafval, textiel en andere
selectief ingezamelde afvalstoffen.

2°

Groot huisvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse
Regering en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in een recipiënt voor
huisvuil kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, glas, snoeihout,
groenafval, metalen, AEEA (afgedankte elektronische en elektrische apparaten), puin,
piepschuim en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

3°

Groenafval: composteerbaar organisch afval afkomstig van het onderhoud van tuinen en
groene ruimten.

4°

Glas: hol glas en vlak glas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding,
met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas,
spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, stenen, tegels,
porselein, aardewerk, beeldbuizen, en dergelijke meer.
a.

Hol glas: alle zuivere flessen, bokalen, glazen en andere glazen voorwerpen die in
glascontainers kunnen gedeponeerd worden.

b.

Vlak glas: glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die door hun grootte en
omvang uitsluitend in open glascontainers voor vlak glas kunnen gedeponeerd worden op
het recyclagepark.

5°

Papier en karton: alle kranten, reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier,
kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare
handelsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag,
voorgelijmd papier, carbonpapier, vervuild papier, papieren voorwerpen waar kunststof of
andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cementzakken,
meststofzakken, sproeistofzakken en dergelijke meer.

6°

Klein Gevaarlijk Afval (KGA): de afvalstoffen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake
afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA).

7°

Groenten-, fruit- en tuinafval (GFT):
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a.

Organisch composteerbaar afval: aardappelschillen, schillen van citrus- of andere
vruchten, groenten- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en
theezakjes, koffiedik en koffiefilters, papier van keukenrol, kleine hoeveelheden
etensresten,

verwelkte

snijbloemen

en

kamerplanten,

versnipperd

snoeihout,

haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten uit
groente- en siertuin en mest van kleine huisdieren (planteneters), die ontstaan door de
normale

werking

van

een

particuliere

huishouding

of

ermee

vergelijkbare

handelsafvalstoffen.
b.

Worden niet beschouwd als GFT: timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen,
mosselschelpen, kadavers, wegwerpluiers, aarde en zand, sausen, vetten en oliën,
stofzuigerzakken, assen, houtskool, kunststoffen, metalen en kattenbakvulling.

8°

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD): alle
verpakkingen met uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

9°

Snoeihout: afgezaagde stammen, takken en twijgen van houtige gewassen.

10° Metalen: alle soorten metalen voorwerpen, waarvan de grootte sterk kan verschillen.
11° Textiel: alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel
(gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten), lompen en dergelijke meer die ontstaan door
de normale werking van een particuliere huishouding.
Artikel 2.4.1.2.
§ 1. Afval of afvalzakken mogen niet naast de daartoe voorziene container worden geplaatst.
Huishoudelijk afval mag niet in een publieke vuilnisbak worden gedeponeerd.
§ 2. Het gebruik van containers die door de gemeente of met toelating van de gemeente, op de openbare
plaats worden gezet, is strikt voorbehouden aan degene die de container heeft aangevraagd.
Het is verboden er andere voorwerpen of afval in te deponeren.
§ 3. De door de gemeente voor groenafval voorbehouden plaatsen moeten volkomen net worden
gehouden. Ze zijn voorbehouden voor de inwoners van de gemeente. Onder groenafval verstaat men
het composteerbaar organisch afval afkomstig van het onderhoud van tuinen en groene ruimten.
Het storten van groenafval op de plaatsen zoals bedoeld in het eerste lid door beroepstuiniers is
verboden.
De bladkorven zijn voorbehouden voor de bladeren afkomstig van de bomen op de openbare plaats.
Artikel 2.4.1.3.
Het ledigen van beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering van hun inhoud mag
enkel gebeuren door een onderneming die volgens de reglementering ter zake erkend is. De ruiming
mag niet gebeuren op zon- en wettelijke feestdagen.

11

Algemene politieverordening Vilvoorde – Machelen

Artikel 2.4.1.4.
De fysieke personen of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een maatschappij
voor de verwijdering van hun afval, uitgezonderd huishoudafval, preciseren in die overeenkomst de dag
en het tijdstip van de ophaling. Ze dienen er tevens over te waken dat de zakken of recipiënten met dit
afval geen bron van hinder of vervuiling kunnen vormen en dat ze geen dieren kunnen aantrekken.
Wanneer de in het eerste lid beoogde ophaling 's morgens plaatsvindt, dienen de zakken of recipiënten
te worden klaargezet op de vooravond van de ophaling na 18.00 uur of de dag zelf, vóór de komst van
de vrachtwagen. Wanneer de ophaling 's avonds plaatsvindt, dienen de zakken of recipiënten te worden
klaargezet de dag zelf na 18.00 uur en vóór de komst van de vrachtwagen.
Het gemeentebestuur kan de in het tweede lid voorziene tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of
recipiënten met afval wijzigen, wanneer die in strijd zijn met de voorschriften inzake openbare veiligheid,
rust, volksgezondheid en netheid.
Artikel 2.4.1.5.
Het is verboden om volgende voorwerpen mee te geven met om het even welke ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen:
1°

autobanden

2°

autowrakken

3°

afbraakmateriaal van gebouwen

4°

gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen

5°

grond

6°

kabels en kettingen

7°

krengen van dieren

8°

slachtafval

9°

geneesmiddelen

10° puin
11° toxisch en gevaarlijk afval
12° brandende en bijtende stoffen
13° afvalwaters en vloeibare afvalstoffen
Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het even welke ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen of recycleerbare producten mee te geven.
Alleen de ophaaldienst, daartoe aangewezen door het gemeentebestuur, is gerechtigd om gesorteerde
en ongesorteerde afvalstoffen in te zamelen.
Artikel 2.4.1.6.
§ 1. Alle huis-aan-huis ophalingen geschieden langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling
met huisvuilwagens mogelijk is, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
dagen, in overleg met de opdrachthoudende vereniging INCOVO, die verantwoordelijk is voor de
ophaling van gesorteerde en ongesorteerde huishoudelijke afvalstoffen.
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§ 2. De voorgeschreven recipiënten moeten door de inwoners worden aangeboden op een veilige plaats
op de stoep of op openbaar domein en voor het perceel van de woonst van de aanbieder, zonder
evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers, voetgangers of bepaalde voorzieningen, zoals
parkeermeters, vuilnisbakken, bankautomaten te hinderen.
De inwoners langs wegen, plaatsen of stegen waar de ophaalwagens niet voorbij kunnen, of van
woningen die (méér dan 50 meter) afgelegen zijn van de openbare weg, moeten de voorgeschreven
recipiënten neerzetten op de dichtst bijgelegen straathoek die voor de ophaalwagens wel bereikbaar is.
Het is verboden om de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op boomspiegels en groene zones.
§ 3. De voorgeschreven recipiënten mogen slechts op de stoep geplaatst worden na 18.00 uur op de
dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van gesorteerde of ongesorteerde huishoudelijke
afvalstoffen plaatsvindt.
Hier kan van afgeweken worden mits voorafgaande toelating van de burgemeester.
§ 4. Gesorteerde of ongesorteerde afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet
aan de voorwaarden, worden niet meegenomen.
De aanbieder dient de niet meegenomen afvalstoffen nog dezelfde dag te verwijderen van de plaats
waarop hij ze heeft aangeboden.
§ 5. De inwoners die gesorteerd of ongesorteerd afval aanbieden in de voorgeschreven recipiënten
blijven verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het
opruimen.
§ 6. Het is verboden langs de openbare weg staande recipiënten te openen, de inhoud ervan te ledigen,
een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde
personeel in de uitoefening van zijn functie.
Artikel 2.4.1.7.
§ 1. De afvalstoffen afkomstig van handels- of ambachtelijke activiteiten kunnen slechts meegegeven
worden met de ophalingen van gesorteerde of ongesorteerde huishoudelijke afvalstoffen, indien hun
aard, samenstelling en hoeveelheid gelijkgesteld kunnen worden met huishoudelijke afvalstoffen en
indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van de politieverordening.
§ 2. Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren
ervan in samenspraak met het gemeentebestuur de nodige acties te ondernemen om zoveel mogelijk
afval te voorkomen en het geproduceerde afval selectief in te zamelen.
Artikel 2.4.1.8.
De inwoners kunnen met alle materialen waarvoor inzamelingen worden georganiseerd tijdens de
vastgestelde openingsuren ook terecht op het recyclagepark, met inachtname van de in het
recyclageparkreglement opgenomen uitzonderingen en beperkingen.
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Artikel 2.4.1.9.
§ 1. Het toezicht op de selectieve inzameling van de verschillende voorgeschreven recipiënten, wordt
uitgevoerd door de ophalers van de ophaaldienst of hun hiërarchische oversten of door de
recyclageparkhouder en zijn hiërarchische oversten, in geval de inzameling van de recipiënten via het
recyclagepark geschiedt.
§ 2. Indien wordt vastgesteld dat de wijze van aanbieding niet conform de bepalingen van dit reglement
geschiedt, wordt het afval niet aanvaard en/of meegenomen.
De ophalers en de recyclageparkhouders zijn gerechtigd om de aanbieder te wijzen op de foutieve
aanbieding en de nodige richtlijnen te verstrekken.
Onderafdeling 2.4.2 – Het gemeentelijk recyclagepark
Artikel 2.4.2.1.
Het gemeentelijk recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze stoffen.
Artikel 2.4.2.2.
De recyclageparken, gelegen Elsschotstraat (Willem) en Klein Hoogveld te Vilvoorde, en het
recyclagepark gelegen te Timmermanslaan (Felix) te Diegem zijn enkel toegankelijk voor particulieren,
op voorwaarde dat zij wonen binnen het werkgebied van de opdrachthoudende vereniging INCOVO.
Ter controle moet de bezoeker zijn identiteitskaart aan de gemachtigde toezichter tonen.
Elke gebruiker van het recyclagepark dient het afval eigenhandig te deponeren in de daartoe bestemde
ruimte of container, met uitzondering van KGA.
Elk bezoek wordt bij het binnenkomen genoteerd in een dagverslag.
Het afval dient gesorteerd aangeboden te worden om de werkzaamheden op het terrein zoveel mogelijk
te beperken.
De gebruikers dienen zich stipt te houden aan de aanwijzingen en bevelen van de toezichter. Bij het
niet-naleven van de onderrichting zal hen de toegang tot het recyclagepark ontzegd worden.
De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van
het terrein rein houden. In voorkomend geval dienen zij het door hen bevuilde terrein te reinigen.
Het publiek betreedt het recyclagepark op eigen risico en verantwoordelijkheid. De opdrachthoudende
vereniging INCOVO is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen van persoonlijke goederen,
diefstal of lichamelijke letsels.
Artikel 2.4.2.3.
De openingsuren van het recyclagepark worden vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen in overleg met de opdrachthoudende vereniging INCOVO.
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Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.
Artikel 2.4.2.4.
Volgende afvalstoffen worden gedeponeerd in het containerpark:
1°

hol glas

2°

vlak glas

3°

papier en karton, met een maximale hoeveelheid van 0,5 m3

4°

PMD-afval in de voorgeschreven recipiënten

5°

textiel

6°

banden, maximaal 4 banden van personenwagens

7°

frituurvet

8°

frituurolie

9°

motorolie

10° bouw- en sloopafval (enkel zuiver puin en stenen) met een maximum van 50 liter of maximum
één stuk per week. Grotere volumes en/of meerdere stukken kunnen enkel aangeboden worden
volgens de voorschriften van de opdrachthoudende vereniging INCOVO en tegen een door de
gemeenteraad vast te stellen prijs
11° groot huisvuil, volgens de voorschriften van de opdrachthoudende vereniging INCOVO en tegen
een door de gemeenteraad vast te stellen prijs
12° kunststoffen (PVC, PET-flessen en PE-flessen)
13° metalen
14° snoeihout, volgens de voorschriften van de opdrachthoudende vereniging INCOVO en tegen
een door de gemeenteraad vast te stellen prijs
15° groenafval, volgens de voorschriften van de opdrachthoudende vereniging INCOVO en tegen
een door de gemeenteraad vast te stellen prijs
16° klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong
17° piepschuim
18° hout
19° batterijen
20° kringloopmateriaal
21° AEEA (afgedankte elektronische en elektrische apparaten)
22° boomstronken (recyclagepark Elschotstraat (Willem))
23° eternietplaten (recyclagepark Elschotstraat (Willem))
24° gipsafval
Oude en vervallen geneesmiddelen worden niet aanvaard op de recyclageparken. Deze kunnen
aangeboden worden bij apothekers.
Artikel 2.4.2.5.
Het is verboden:
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1° het recyclagepark te betreden zonder zich te melden aan de gemachtigde toezichter of buiten de
openingsuren;
2° kinderen onder de twaalf jaar, niet vergezeld van een begeleider, te laten rondlopen;
3° dieren vrij of aan de leiband te laten rondlopen;
4° selectief afval aan te voeren door niet particulieren;
5° te storten buiten de hiertoe geplaatste containers of hiertoe aangeduide plaatsen;
6° vuur te maken en te roken;
7° sneller te rijden dan 10 km/uur en de motor te laten draaien terwijl men stilstaat;
8° afvalstoffen aan te voeren die niet thuishoren in het recyclagepark;
9° voorwerpen uit de containers mee te nemen met name afvalstoffen opgesomd in het besluit van
de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake
afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA).
Onderafdeling 2.4.3 – Inzameling van gewoon huisvuil (restafval)
Artikel 2.4.3.1.
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder gewoon huisvuil verstaan alle
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de afvalstoffen
die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en die in voorgeschreven
recipiënt voor de ophaling van het huisvuil kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en
karton, glas, snoeihout, groenafval, textiel en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
§ 2. Het gewoon huisvuil wordt éénmaal per week huis-aan-huis opgehaald.
Gewoon huisvuil mag niet worden meegegeven met het groot huisvuil of een andere inzameling dan
deze voor gewoon huisvuil.
Het is verboden voor de verwijdering van het gewoon huisvuil gebruik te maken van het recyclagepark.
§ 3. Het gewoon huisvuil moet verpakt worden in kunststof vuilniszakken, die voorzien zijn van een
opschrift met o.m. de vermelding “INCOVO CV”. Deze vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de
opdrachthoudende vereniging, verantwoordelijk voor de huisvuilophaling en bij de door het college van
burgemeester en schepenen aangeduide voortverkopers, tegen een door de gemeenteraad te bepalen
bedrag.
Het gewicht van één vuilniszak mag niet hoger zijn dan 15 kg en de zak moet volledig gesloten worden
aangeboden. Per ophaling mogen maximaal 4 vuilniszakken met een inhoudsvermogen van 60 liter
worden aangeboden.
Het huisvuil dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of
de gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen moeten extra verpakt worden alvorens te worden
meegegeven met het gewoon huisvuil.
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§ 4. De voorgeschreven recipiënten mogen slechts op de stoep geplaatst worden na 18.00 uur op de
dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling plaatsvindt. Hier kan van afgeweken worden mits
voorafgaande toelating van de burgemeester.
Onderafdeling 2.4.4 – Selectieve inzameling van groot huisvuil
Artikel 2.4.4.1.
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder groot huisvuil verstaan alle afvalstoffen
die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de afvalstoffen die daarmee
gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en die omwille van de omvang, de aard en/of
het gewicht niet in een recipiënt voor huisvuil kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier,
karton, glas, snoeihout, groenafval, metalen, AEEA (afgedankte elektronische en elektrische
apparaten), puin, piepschuim en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
§ 2. Het groot huisvuil kan aan huis opgehaald worden op afroep en dit tegen een door de gemeenteraad
vast te stellen prijs, in samenwerking met en volgens de instructies van de opdrachthoudende vereniging
INCOVO.
Het groot huisvuil kan ook worden aangeboden op het recyclagepark in samenwerking met en op
instructies van de opdrachthoudende vereniging INCOVO, en tegen een door de gemeenteraad te
bepalen kostprijs.
Het herbruikbaar groot huisvuil kan worden aangeboden in de kringloopwinkel Televil, waarmee de
opdrachthoudende vereniging INCOVO een overeenkomst heeft afgesloten. Het herbruikbaar groot
huisvuil kan ook aangeboden worden op het recyclagepark.
Groot huisvuil mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil of een andere inzameling, andere
dan deze voor groot huisvuil.
§ 3. Het groot huisvuil moet, indien nodig, stevig samengebonden worden zodat het niet kan
uiteenvallen. Het mag niet in vuilniszakken, kartonnen dozen of papieren zakken worden aangeboden.
Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet hoger zijn dan 30 kg.
Het groot huisvuil mag niet groter zijn dan 2 meter op 2 meter op 1 meter.
Scherpe voorwerpen moeten op voldoende wijze worden verpakt alvorens te worden meegegeven met
het groot huisvuil.
Onderafdeling 2.4.5 – Selectieve inzameling van glas
Artikel 2.4.5.1.
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder glas verstaan : hol glas en vlak glas,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, met uitzondering van vuurvaste
voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas,
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gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk, beeldbuizen, en dergelijke
meer.
Hol glas betreft alle zuivere flessen, bokalen, glazen en andere glazen voorwerpen die in glascontainers
kunnen gedeponeerd worden.
Vlak glas betreft glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die door hun grootte en omvang
uitsluitend in open glascontainers voor vlak glas kunnen gedeponeerd worden op het recyclagepark.
§ 2. Voor het verwijderen van hol glas en vlak glas kunnen de inwoners van de gemeente terecht op het
recyclagepark. Voor het verwijderen van hol glas kunnen ze ook terecht bij de glascontainers die
verspreid staan opgesteld in de gemeente.
Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, met het groot huisvuil of met een andere
selectieve inzamelmethode, dan omschreven in het eerste lid.
Het hol glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene glascontainers worden gedeponeerd,
namelijk wit (kleurloos) glas in het inwerpgat voor wit (kleurloos) glas en gekleurd glas in het inwerpgat
voor gekleurd glas.
§ 3. Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels, stoppen en omwikkelingen en
dienen leeg en voldoende gereinigd te zijn.
Het storten in de glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, is verboden. Het is
verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere voorwerpen
achter te laten.
Het is verboden glas te storten in de glascontainers na 20.00 uur en voor 8.00 uur, zoals vermeld op de
glasbakken.
Onderafdeling 2.4.6 – Selectieve inzameling van papier en karton
Artikel 2.4.6.1.
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder papier en karton verstaan : alle kranten,
reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en
papieren- of kartonnen verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton,
papier met waslaag, voorgelijmd papier, carbonpapier, vervuild papier, papieren voorwerpen waar
kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier,
cementzakken, meststofzakken, sproeistofzakken en dergelijke.
§ 2. Het papier en karton wordt om de twee weken huis-aan-huis opgehaald. Papier en karton kunnen
ook worden aangeboden op het recyclagepark.
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Papier en karton mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, groot huisvuil of met een
andere selectieve huis-aan-huis ophaling dan omschreven in het eerste lid. Het mag ook niet worden
aangewend als recipiënt voor andere afvalstoffen.
§ 3. Het papier en karton moet zowel voor de huis-aan-huis ophalingen als voor het recyclagepark
verpakt in gesloten kartonnen dozen of zakken of samengebonden met natuurtouw worden
aangeboden, op die wijze dat papier niet door de wind kan worden verspreid voor de ophaling. Het
papier en karton mag niet in een ander verpakkingsmateriaal dan papier of karton worden aangeboden.
Het gewicht van één baal papier en karton mag niet hoger zijn dan 20 kg. Per ophaling of per aanbieding
op het recyclagepark, mag maximaal 0,5 m3 papier en karton worden aangeboden”.
§ 4. De voorgeschreven recipiënten mogen slechts op de stoep geplaatst worden na 18.00 uur op de
dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling plaatsvindt. Hier kan van afgeweken worden mits
voorafgaande toelating van de burgemeester.
Onderafdeling 2.4.7 – Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
Artikel 2.4.7.1.
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA
genoemd, verstaan: de afvalstoffen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 5
december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer
(VLAREA).
§ 2. Het KGA wordt verwijderd via het recyclagepark.
KGA mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, groot huisvuil of een andere selectieve
ophaalmethode dan omschreven in de vorige paragraaf.
De bedrijfsafvalstoffen kunnen niet worden meegegeven met de ophalingen van het KGA, noch worden
afgegeven op het recyclagepark.
§ 3. Het KGA moet, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere
afvalstoffen worden aangeboden.
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de
voortbrenger zelf aanduiding over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op
de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd en tevens
dient de verpakking van elk afzonderlijk product te worden aangepast om lekken of andere ongewenste
effecten te voorkomen.
De aanbieder van het KGA mag deze niet zelf in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten deponeren.
Dit geldt niet voor de motorolie of frituurolie en -vetten die op een recyclagepark worden aangeboden,
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waar de aanbieder zelf deze soorten KGA in de daarvoor bestemde recipiënten dient over te gieten of
te deponeren.
De afgifte van KGA gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een aangestelde van het
recyclagepark. Deze aangestelde verantwoordelijke persoon heeft ten allen tijde het recht om de
identiteit van de persoon die het KGA aanbrengt te controleren.
§ 4. De milieubox is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners
ter beschikking gesteld. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de milieubox
dat dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van de politieverordening. Bijgevolg mogen
alleen de afvalstoffen vermeld in artikel 5.5.2.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari
2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement

betreffende het duurzaam beheer van

materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), worden aangeboden in de milieubox.
De milieubox moet verbonden blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het
de gebruiker niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar diens nieuw adres.
Onderafdeling 2.4.8 – Selectieve inzameling van groenten-, fruit- en tuinafval
Artikel 2.4.8.1.
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt als groenten-, fruit- en tuinafval beschouwd,
hierna GFT genoemd: organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van citrus- of
andere vruchten, groenten- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes,
koffiedik en koffiefilters, papier van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, verwelkte snijbloemen
en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel,
bladeren, onkruid, resten uit groente- en siertuin en mest van kleine huisdieren (planteneters), die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare
handelsafvalstoffen.
Timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen, mosselschelpen, kadavers, wegwerpluiers,
aarde en zand, sausen, vetten en oliën, stofzuigerzakken, as, houtskool, kunststoffen, metalen en
kattenbakvulling worden niet als GFT beschouwd.
§ 2. Het GFT-afval wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar
de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, in
overleg met de opdrachthoudende vereniging, verantwoordelijk voor de ophaling van GFT.
Het GFT-afval mag niet worden meegegeven in het recipiënt van het gewoon huisvuil, met het groot
huisvuil of met een andere selectieve ophaalmethode dan omschreven in de vorige paragraaf.
Het GFT-afval in GFT-zakken kan niet worden aanvaard op het recyclagepark. Van het composteerbaar
afval kan op het recyclagepark uitsluitend groenafval worden aanvaard tegen een door de
gemeenteraad vast te stellen prijs, in samenwerking met en volgens de instructies van de
opdrachthoudende vereniging INCOVO.
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§ 3. Het GFT-afval moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden in speciaal daartoe
voorgeschreven GFT-zakken. Deze GFT-zakken zijn verkrijgbaar bij de opdrachthoudende vereniging,
verantwoordelijk voor de huisvuilophaling, en bij de door het college van burgemeester en schepenen
aangeduide voortverkopers, tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. Het GFT-afval kan
ook aangeboden worden in een GFT-container. Per ophaling mogen maximaal 4 GFT-zakken met een
inhoudsvermogen van 60 liter worden aangeboden.
§ 4. Teneinde te vermijden dat de GFT-zak gaat mee composteren, wordt hij bij voorkeur wekelijks
meegegeven met de ophaaldienst, zoals vermeld staat op de GFT-zak.
Elke aangeboden GFT-zak moet met de daarvoor voorziene sluitstrip worden gesloten.
De GFT-zakken worden bij voorkeur in de schaduw en op een luchtige plaats bewaard beneden een
temperatuur van 15° C.
De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van de GFT-zak. Onder
deugdelijk gebruik wordt begrepen de bewaring, het vullen met uitsluitend GFT-afval en de wijze van
aanbieding van de GFT-zak, zoals voorgeschreven in deze politieverordening.
§ 5. De voorgeschreven recipiënten mogen slechts op de stoep geplaatst worden na 18.00 uur op de
dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling plaatsvindt. Hier kan van afgeweken worden mits
voorafgaande toelating van de burgemeester.
Onderafdeling 2.4.9 – Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons
Artikel 2.4.9.1.
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons, hierna PMD genoemd, verstaan : alle verpakkingen met uitzondering
van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding. De aangeboden PMD mag geen KGA, glas, etensresten of andere
afvalstoffen bevatten.
§ 2. Het PMD-afval wordt om de twee weken opgehaald. Het kan ook worden aangeboden op het
recyclagepark.
PMD-afval mag niet worden meegegeven met huisvuil, groot huisvuil of een andere selectieve
inzameling, andere dan deze van PMD-afval.
§ 3. Het PMD-afval moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden in speciaal daartoe
voorgeschreven PMD-zakken. Deze zakken zijn verkrijgbaar bij de opdrachthoudende vereniging,
verantwoordelijk voor de PMD-ophaling en bij de door het college van burgemeester en schepenen
aangeduide voortverkopers, tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag.
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De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in de daartoe bestemde zakken worden
aangeboden.
Het gewicht van één zak PMD-afval mag niet hoger zijn dan 10 kg en de zak moet volledig gesloten
worden aangeboden.
§ 4. De voorgeschreven recipiënten mogen slechts op de stoep geplaatst worden na 18.00 uur op de
dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling plaatsvindt. Hier kan van afgeweken worden mits
voorafgaande toelating van de burgemeester.
Onderafdeling 2.4.10 – Selectieve inzameling van snoeihout
Artikel 2.4.10.1.
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder snoeihout verstaan de afgezaagde
stammen, takken en twijgen van houtige gewassen.
§ 2. Het snoeihout wordt tweemaal per jaar huis-aan-huis opgehaald. Snoeihout kan ook aangeboden
worden op het recyclagepark in samenwerking met en volgens de voorschriften van de
opdrachthoudende vereniging INCOVO, en dit tegen een door de gemeenteraad te bepalen kostprijs.
§ 3. Het aangeboden snoeihout mag een maximale diameter van 15 cm niet overschrijden en de lengte
van de stammen, takken en twijgen mogen 1 meter niet overschrijden.
Het is verboden aan te bieden:
1° bussels snoeihout samengebonden met metaaldraad;
2° snoeihout in plastieken zakken of kartonnen dozen;
3° bladeren, gras, harkvuil, perk- of potplanten, korte twijgjes, rozen- en andere struiken;
4° niet-houtige gewassen;
5° wortelstronken met een diameter groter dan 15 cm.
§ 4. De voorgeschreven recipiënten mogen slechts op de stoep geplaatst worden na 18.00 uur op de
dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling plaatsvindt. Hier kan van afgeweken worden mits
voorafgaande toelating van de burgemeester.
Onderafdeling 2.4.11 – Selectieve inzameling van metalen
Artikel 2.4.11.1.
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder metalen verstaan: alle soorten metalen
voorwerpen, waarvan de grootte sterk kan verschillen.
§ 2. De metalen kunnen huis-aan-huis worden opgehaald op afroep, samen met het groot huisvuil, tegen
een door de gemeenteraad vast te stellen prijs, in samenwerking met en volgens de instructies van de
opdrachthoudende vereniging INCOVO.
De metalen kunnen ook aangeboden worden op het recyclagepark.
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AEEA (afgedankte elektronische en elektrische apparaten) kunnen aangeboden worden op het
recyclagepark of in het kringloopcentrum Televil, waarmee de opdrachthoudende vereniging een
overeenkomst heeft.
Metalen mogen niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil of een andere selectieve inzameling,
andere dan die van de metalen.
§ 3. Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers
van de afvalstoffen.
Onderafdeling 2.4.12 - Selectieve inzameling van textiel
Artikel 2.4.12.1
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder textiel verstaan: alle kledij (textiel en
lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden,
servetten), lompen, enzovoort die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.
Artikel 2.4.12.2.
Voor het verwijderen van textiel kunnen de inwoners van de gemeente terecht op het recyclagepark.
Voor het verwijderen van textiel kunnen ze ook terecht bij de textielcontainers die op verscheidene
plaatsen in de gemeente zijn geplaatst. De opdrachthoudende vereniging kan ook huis-aanhuisinzamelingen inrichten.
Textiel mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, met het groot huisvuil of met andere
selectieve inzamelmethode, dan omschreven in het eerste lid. Het textiel wordt (bij voorkeur in een
gesloten zak) in de daarvoor voorziene textielcontainer gedeponeerd.
Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van geregistreerde
inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die toelating hebben van de
opdrachthoudende vereniging, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd
textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privéterrein toegankelijk voor het publiek
of mogen huis-aan-huisinzamelingen organiseren.
Artikel 2.4.12.3.
Alle textiel dient zuiver te zijn. Het is verboden textiel bevuild met olie, vet, verf, uitwerpselen...te
deponeren in de textielcontainers.
Het is verboden om naast de textielcontainer lege of volle dozen, kratten, zakken of andere voorwerpen
achter te laten.
Artikel 2.4.12.4.
De textielcontainers worden door de opdrachthoudende vereniging INCOVO of door de
textieloperator(en) aangeduid door de opdrachthoudende vereniging op verscheidene plaatsen in de
gemeente geplaatst. De textielcontainers dragen naast het logo van de textieloperator eveneens het
logo van de opdrachthoudende vereniging INCOVO.
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Artikel 2.4.12.5.
Textiel kan ook door de opdrachthoudende vereniging of door (een) textieloperator(en) aangeduid door
de opdrachthoudende vereniging INCOVO huis-aan-huis worden ingezameld. In voorkomend geval zal
dergelijke inzameling d.m.v. een aparte aankondiging (bv. afvalkrant en /of informatieblad) worden
bekend gemaakt.
Artikel 2.4.12.6.
Diegene die afvalstoffen aanbiedt op niet daartoe voorziene plaatsen of tijdstippen, op nietreglementaire wijze of in niet-reglementaire recipiënten, dient deze onmiddellijk te verwijderen. Zo niet
houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder, met
toepassing van het gemeentelijk belastingreglement.
Onderafdeling 2.4.13 - Selectieve inzameling van asbesthoudend materiaal
Artikel 2.4.13.1.
Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden getransporteerd in open voertuigen of
aanhangwagens indien het materiaal volledig verpakt is. De bestuurder van een voertuig dient alle
maatregelen in acht te nemen om te vermijden dat asbesthoudend materiaal of stof in de omgeving
terecht komt.
Artikel 2.4.13.2.
Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden aangevoerd naar het recyclagepark indien
het volledig is verpakt in transparante plastic folie of zakken. De bezoeker zal zich onthouden van elke
handeling die kan leiden tot het verspreiden van asbesthoudende partikels.

Afdeling 2.5 – Onderhoud en schoonmaak van voertuigen
Artikel 2.5.1.
§ 1. Het is verboden op een openbare plaats het onderhoud, de smering, olieverversing of herstelling
van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen.
§ 2. In afwijking van de eerste paragraaf is het toegelaten om tijdens het depanneren van voertuigen na
het zich voordoen van een defect zeer beperkte herstellingen uit te voeren teneinde het voertuig in staat
te stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te worden.
De producten en het gereedschap voor deze beperkte herstellingen van het voertuig moeten zorgvuldig
verzameld worden zodat de doorgang van de voetgangers en de weggebruikers niet wordt gehinderd.
Bij het uitvoeren van de beperkte herstellingen blijven alle bepalingen omtrent de openbare netheid en
gezondheid van toepassing.
Artikel 2.5.2.
Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet bezoldigd
goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten op een openbare plaats op
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tijdstippen van de dag die het best verenigbaar zijn met de veilige en gemakkelijke doorgang en de
openbare rust. Het mag in geen geval tussen 22.00 uur en 7.00 uur gebeuren.
De producten en het gereedschap voor het wassen van het voertuig moeten zorgvuldig verzameld
worden zodat de doorgang van de voetgangers en de weggebruikers niet wordt gehinderd.
Bij het wassen van het voertuig blijven alle bepalingen omtrent de openbare netheid en gezondheid van
toepassing.

Afdeling 2.6 – Vuur en rookhinder
Artikel 2.6.1.
§ 1. Het is verboden vuur te maken op de openbare plaatsen, in weiden en in bossen. Het is verboden
de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of
projectielen van allerlei aard.
§ 2. Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is de vernietiging door
verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer het gaat om:
1° het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel,
als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment, in
overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet;
2° 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 slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid en
wanneer dit als uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan;
3° de

verbranding

in

open

lucht

van

plantaardige

afvalstoffen

afkomstig

van

eigen

bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het
biomassa-afval niet mogelijk is, of indien dit vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;
4° het verbranden van droog natuurlijk stukhout bij het maken van een open vuur. Deze activiteit
mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid;
5° het verbranden van droog natuurlijk stukhout of een vaste fossiele brandstof in een
sfeerverwarmer;
6° het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 7 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en
afgewerkte producten. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de
toezichthouder;
7° het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van
folkloristische evenementen. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating
van de gemeentelijke overheid, en mits de activiteit plaatsvindt op een afstand van meer dan 100
meter van bewoning;
8° het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van
een barbecuetoestel.
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Artikel 2.6.2.
De gebruikers van verwarmingsinstallaties moeten ervoor zorgen dat de installatie die ze gebruiken
geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid van de mens kan schaden en geen schade
aan fauna en flora of algemene hinder veroorzaakt.

Afdeling 2.7 – Overnachting en kamperen - Tijdelijk verblijf van
woonwagenbewoners
Artikel 2.7.1.
Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op de openbare
plaats langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een
daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen.
Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privaat domein te verblijven in een mobiel
onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens
vergunning.
Artikel 2.7.2.
Dit artikel is van toepassing op het tijdelijk plaatsen van een of meerdere woonwagens op een
pleisterplaats.
Onder woonwagen wordt hieronder verstaan een motorvoertuig of een aanhangwagen die in het verkeer
kan gebracht worden en gebruikt wordt voor permanente en niet-recreatieve bewoning.
Een pleisterplaats is een publiek of privaat terrein dat gebruikt wordt voor het tijdelijk verblijf van
woonwagenbewoners in woonwagens, voor een maximumperiode van 90 dagen per jaar.
Voor het gewoonlijk gebruik van een grond, meer dan 90 dagen per jaar, voor het plaatsen van een
woonwagen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.
Artikel 2.7.3.
Eenieder die met een woonwagen gebruik maakt van een pleisterplaats moet beschikken over een
voorafgaande toelating van de burgemeester. Voor een grond die geen eigendom is van de gemeente
moet er ook een toelating zijn van de eigenaar van het terrein.
De aanvraag tot gebruik moet op voorhand bij de burgemeester schriftelijk, mondeling, telefonisch of
elektronisch toegekomen zijn.
Het al dan niet vergunnen van het tijdelijk verblijf door de burgemeester wordt beoordeeld op basis van
de ruimtelijke bestemming van het terrein, de toelating van de eigenaar van de grond, de aanwezigheid
van de nodige voorzieningen, het menswaardig wonen en de garanties voor de openbare orde,
veiligheid en hygiëne. De burgemeester kan een andere, meer geschikte locatie aanduiden.
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Woonwagens van personen of gezinnen die deelnemen aan een door het college van burgemeester en
Schepenen georganiseerd of toegelaten evenement, zoals circus of kermis, staan op de daartoe
aangewezen plaats.
De gebruiker van een pleisterplaats zal ervoor zorgen dat de rust, de veiligheid en de gezondheid van
de andere bewoners en de buurt niet in het gedrang komen.
De burgemeester stelt de voorwaarden en de termijn vast voor het tijdelijk verblijf.
Voor woonwagens geplaatst in het kader van een door de gemeente georganiseerd of toegelaten
evenement geldt de reglementering die voorzien is voor dergelijke evenementen. Indien dergelijke
reglementering niet voorzien is, mogen woonwagens geplaatst worden voor de periode nodig voor het
evenement, en maximum 2 dagen voor het voorbereiden en voor het afwerken van het evenement. De
termijnen kunnen door de burgemeester verlengd worden. De verantwoordelijke van het evenement
meldt aan het college van burgemeester en schepenen de plaatsing van het aantal woonwagens,
evenals de identiteit van de volwassen bewoners, voorafgaand op of op het ogenblik van de aankomst
van de woonwagens.
Artikel 2.7.4.
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met terugtrekking van de toelating. Overtreders van deze
verordening kunnen door het gemeentebestuur bevolen worden het terrein binnen de opgegeven termijn
te verlaten.
Zo nodig worden de woonwagens, voertuigen en constructies verwijderd op kosten en risico van de
overtreders. Indien het gemeentebestuur andere maatregelen dient uit te voeren om de overtreding te
beëindigen of schade te herstellen, worden de kosten verhaald op de standplaatshouder.
Voorgenoemde sancties doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de burgemeester om een
politiemaatregel te nemen op grond van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet wanneer de
openbare orde in het gedrang komt of wanneer er openbare overlast is. De burgemeester kan de politie
of ambtenaren, bedienden en werklieden van de gemeente inzetten om de materiële uitvoering te
verzekeren.

Afdeling 2.8 – Aanplakking
Artikel 2.8.1.
Aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, affiches, zelfklevers of spandoeken mogen slechts op de
openbare plaats aangebracht worden, op die plaatsen aangeduid door de gemeentelijke overheid met
uitzondering als het college van burgemeester en schepenen een schriftelijke toestemming heeft
gegeven om deze elders op een openbare plaats te mogen aanbrengen of wanneer de eigenaar of
gebruiker van bomen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen,
bouwwerken of monumenten uitdrukkelijk zijn schriftelijk en voorafgaand akkoord heeft gegeven.
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De aanplakkers moeten in het bezit zijn van een toelating tot aanplakken, afgeleverd door de
burgemeester en dienen deze toelating bij zich te hebben. Zij moet vertoond worden op verzoek van de
politie of de gemachtigde ambtenaar.
Voor het aanbrengen van een aanplakbiljet of soortgelijk opschrift, moet vooraf een exemplaar
voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van het gemeentebestuur en moeten de plaatsen waar het
aanbrengen ervan beoogd wordt, medegedeeld worden.
De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op:
1° de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het verhuren
van gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen,
voor zover hun oppervlakte geen 2 vierkante meter overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het
gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die eraan voorafgaat;
2° de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies,
de gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en
wateringen en de openbare instellingen;
3° de

plakbrieven

van

het

Nationaal

Instituut

voor

oorlogsinvaliden,

oudstrijders

en

oorlogsslachtoffers;
4° de plakbrieven in kieszaken;
5° de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de
oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst.
De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op het eerste politiebevel verwijderd te
worden. Als de daders nalaten aan het politiebevel gevolg te geven, zal de gemeente overgaan tot
verwijdering op kosten en risico van de overtreder.
Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de aanplakbrieven, plakkaten,
opschriften, zelfklevers, affiches of spandoeken verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is,
is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor het niet reglementair aanbrengen van de affiche en
dergelijke of het niet reglementair plaatsen van het plakkaat of spandoek.
Artikel 2.8.2.
Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op enigerlei wijze
onleesbaar te maken.
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HOOFDSTUK 3 – DE OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE
DOORGANG
Afdeling 3.1 – Samenscholingen, optochten, betogingen en andere
manifestaties
Artikel 3.1.1.
§ 1. Samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties op de openbare plaats zijn
toegelaten mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester.
Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of
een eis kenbaar te maken.
§ 2. Elke kennisgeving van samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties op
de openbare plaats moet schriftelijk geschieden, ten minste 10 werkdagen vóór de voorziene datum
van de samenscholing, optocht, betoging of andere manifestatie op de openbare plaats. Deze
kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten:
1° de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);
2° het voorwerp van het evenement;
3° de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst;
4° de geplande route;
5° de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in voorkomend geval de
ontbinding van de optocht;
6° of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement;
7° de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen;
8° de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.
§ 3. De burgemeester kan bepaalde voorwaarden opleggen of kan de samenscholing, optocht, betoging
of andere manifestatie op de openbare plaats bij gewichtige redenen, zoals gevaar om
wanordelijkheden te verwekken, de openbare rust te verstoren, een gevaar of belemmering van het
verkeer, enzovoort, verbieden.
Artikel 3.1.2.
§ 1. Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing, optocht, betoging of andere manifestatie op
de openbare plaats dient zich te schikken naar de bevelen van de politie.
§ 2. Gedurende een samenscholing, optocht, betoging of andere manifestatie op de openbare plaats is
het verboden om:
1° enig voorwerp te dragen of voorhanden hebben dat gebruikt kan worden om te slaan, te steken
of te verwonden;
2° schilden of helmen te dragen;
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3° de openbare weg te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van het publiek
gehinderd wordt.

Afdeling 3.2 – Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare
ruimten
Artikel 3.2.1.
Het is verboden in openbare plaatsen, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in private domeinen,
behoudens vergunning van de bevoegde overheid, over te gaan tot een activiteit die de openbare
veiligheid en de persoonlijke veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen.
Artikel 3.2.2.
§ 1. De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven voor de uitvoering van
werkzaamheden. Met werkzaamheden wordt in dit artikel bedoeld de werkzaamheden die buiten de
openbare weg uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid
van doorgang kunnen belemmeren.
§ 2. Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen
verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er schermen, zeilen, banners of spandoeken
aangebracht zijn.
Het materiaal van het scherm, zeil, banner of spandoek en het ontwerp van een eventueel opschrift of
tekening moeten goedgekeurd worden door de burgemeester.
§ 3. De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden
op de hoogte te brengen van de aanvang.
§ 4. Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem
onverwijld opnieuw schoonmaken.
Diegene die de bepalingen van deze paragraaf niet naleeft, dient op het eerste politiebevel de
voorwerpen van de openbare weg te verwijderen, zo niet zal het gemeentebestuur ambtshalve overgaan
tot de verwijdering op kosten en risico van de overtreder.
§ 5. Op iedere bouwplaats, in de nabijheid van belangrijke cultuurhistorische bezienswaardigheden, die
langer dan 90 kalenderdagen, inclusief het bouwverlof, bestaat en die grenst aan of uitzicht heeft op het
openbaar domein, moet de verantwoordelijke van de bouwplaats de volledige afsluiting voorzien van
speciale schermen, zeilen, banners of spandoeken.
Op elk scherm, zeil, banner of spandoek moet een tekening aangebracht worden die aangepast is aan
de omgeving van de bouwplaats (historisch gebouw, groene omgeving, voormalige stadsomwalling...).
Het materiaal van het scherm, zeil, banner of spandoek en het ontwerp van de tekening moeten
goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.
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Artikel 3.2.3.
Het is verboden voor iedere persoon die op de openbare plaats een activiteit uitoefent, ongeacht of hij
hiervoor een toelating heeft gekregen:
1° de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te belemmeren;
2° vergezeld te zijn van een agressief dier;
3° zich dreigend op te stellen;
4° de doorgang van voorbijgangers te verhinderen;
5° deze activiteit op de rijweg uit te oefenen behoudens in uitzonderlijke gevallen zoals vb. een
autoloze zondag.
Artikel 3.2.4.
Onverminderd de wegcode, is het gebruik van steps, rolschaatsen of skateboards en dergelijke enkel
toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. De bevoegde
overheid kan het echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.
Artikel 3.2.5.
§ 1. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden in de openbare plaats:
1° inzamelingen en inzamelingen door middel van verkoop te houden;
2° te zorgen voor vermakelijkheden zoals fuiven, bals, tentoonstellingen, spektakels of feestelijke
verlichting.
§ 2. De toelatingsaanvragen in Vilvoorde moeten ingediend worden ten minste tien werkdagen
voorafgaand aan de activiteit.
De toelatingsaanvragen in Machelen moeten ingediend worden ten minste twee maanden voorafgaand
aan de activiteit.
Artikel 3.2.6.
Onverminderd de andere bij onderhavig reglement voorziene bepalingen mag niemand, ook niet tijdelijk,
goederen in de openbare plaats uitstallen zonder toelating van de bevoegde overheid.
Artikel 3.2.7.
§ 1. Het is verboden zonder toelating van de burgemeester reclame te maken, drukwerken of om het
even welke tekeningen uit te delen in openbare plaatsen of er een bedrijf of beroep uit te oefenen.
Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften en drukwerk in verband met verkiezingen, politiek,
filosofie of met religieus karakter.
§ 2. De personen die in straten en andere openbare plaatsen optreden als omroeper, verkoper of
verdeler van kranten, publicaties, tekeningen, gravures, advertenties en reclame en allerhande
drukwerken, mogen zonder toelating geen materiaal gebruiken voor de uitoefening van die activiteit,
behalve voor wat betreft de voor de gemeente voorbehouden standplaats op de openbare markt.
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§ 3. De verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en drukwerken zorgen
ervoor dat wat er door het publiek op de grond wordt gegooid, opgeraapt wordt.
§ 4. Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, drukwerken of
reclame:
1° reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de burgemeester;
2° voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen;
3° stapels kranten, documenten en dergelijke meer achter te laten op de openbare plaats of op de
drempel van deuren en vensterbanken van gebouwen;
4° reclame-, advertentie- en informatiebladen af te leveren in brievenbussen waar de sticker met
opschrift “Geen reclame, geen advertentie- en informatiebladen” is aangebracht;
5° reclame af te leveren in brievenbussen waar de sticker met opschrift “Geen reclame, wel
advertentie- en informatiebladen” is aangebracht.
§ 5. Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de toelating uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft
of als hij een bepaling van onderhavig artikel schendt.
Indien de overtreder van deze bepalingen geen toelating heeft moet hij, de zaken onmiddellijk reinigen
of wegnemen, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de
overtreder.
Artikel 3.2.8.
Het is verboden om buiten aan de zalen voor spektakels of concerten en op plaatsen voor
sportbijeenkomsten of vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare plaats aan te klampen om
hen inkomkaarten te koop aan te bieden of om hen uit te leggen hoe ze er zich kunnen aanschaffen.
Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die ze
tewerkstellen, cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar hun zaak te
komen.
Artikel 3.2.9.
Het is verboden concerten, spektakels, vermakelijkheden en bijeenkomsten op de openbare plaats,
toegelaten door de gemeentelijke overheid, te storen.
Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport in de gemeente:
1° zich op de scène, de piste of het terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, sportlui
of organisatoren een uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook zich toegang te
verschaffen tot de private delen van het etablissement of degene die voor de artiesten of sportlui
voorbehouden zijn;
2° voorwerpen op de balkons en leuningen te plaatsen of eraan te bevestigen die door hun val of op
enige andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars kunnen storen;
3° de stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door hun gedrag.
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Artikel 3.2.10.
Het is verboden om gascapsules te verkopen of te bezitten indien de verkoop of het bezit gericht is op
het oneigenlijk gebruik van deze capsules zoals het bekomen van een roeseffect.

Afdeling 3.3 – Privatieve ingebruikneming van de openbare plaats
Artikel 3.3.1.
§ 1. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden:
1° iedere privatieve bezetting van de openbare weg op het niveau van de begane grond alsook,
erboven of eronder, zoals een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp,
waardoor schade berokkend kan worden aan de veiligheid of het gemak van doorgang;
2° de installatie op hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van voorwerpen die
gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit over de openbare weg.
§ 2. Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, zelfs
gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet verzekerd zijn,
verbergen.
Geen enkel voorwerp mag, zelfs gedeeltelijk, de deuren of ramen van gebouwen langs de openbare
weg verbergen.
§ 3. De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, dienen op het
eerste politieverzoek of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Zo niet zal daar
ambtshalve toe worden overgegaan op kosten en risico van de overtreder.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet
naleeft.
§ 4. De voorwerpen die geplaatst werden op vensterbanken en vastgehouden worden door een stevig
bevestigde en niet uitstekende voorziening vallen niet onder het toepassingsgebied van dit artikel.
Artikel 3.3.2.
Behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen,
stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalramen, of reclameborden en dergelijke te plaatsen onder
gelijk welke vorm en koopwaren op de openbare plaats uit te stallen. Het gedeelte van het openbaar
domein dat ingenomen wordt door een terras, stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalramen en
dergelijke dient te worden onderhouden en proper te worden gehouden. Deze verplichting berust op de
houders van een vergunning betreffende het innemen van de openbare ruimte. Deze verplichting omvat
onder andere de verwijdering van onkruid, bladeren van de bomen, vervuilende producten of materialen,
sigarettenpeuken en zwerfvuil allerlei.
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De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, dienen op het eerste verzoek van
de politie of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd te worden, zo niet kan ambtshalve worden
overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.
Onverminderd de bepalingen inzake stedenbouw, kan het college van burgemeester en schepenen de
administratieve intrekking of de administratieve schorsing bevelen van de toelating die het verleend had
aan de uitbater indien deze laatste de voorwaarden niet respecteert die gesteld werden bij de
toekenning van de voormelde toelating.
Artikel 3.3.3.
Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het verboden
spandoeken, antennes en parabolen op voorgevels van gebouwen of over de openbare weg te hangen
zonder toelating van de bevoegde overheid.
Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering en spandoeken waarvoor een
algemene toelating of een toelating van de gemeente verkregen werd.
Artikel 3.3.4.
Externe installatie van hertz- of parabolische antennes die radiodiffusie en televisie ontvangen, of gelijk
welke andere gelijkwaardige ontvangstinstallatie, moet schriftelijk aangevraagd worden aan het college
van burgemeester en schepenen.
De voorwaarden waaronder deze antennes mogen worden geplaatst, worden weergegeven in de
stedenbouwkundige verordening van Vilvoorde. Voor de gemeente Machelen zijn de Codex Ruimtelijke
Ordening en de uitvoeringsbesluiten, alsook iedere toekomstig goedgekeurde stedenbouwkundige
verordening, van toepassing.
Indien de eigenaar of gebruiker deze voorwaarden niet volgt of hij heeft geen toelating, wordt hij verplicht
de antenne of parabool te verwijderen, onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een
administratieve boete, zo niet houdt het gemeentebestuur zich het recht voor het te doen op kosten en
risico van de overtreder.
Artikel 3.3.5.
Zonder de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid mogen op de openbare plaats geen laadof hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.
De doorgang voor de andere weggebruikers zal vrij blijven en de materialen dienen reglementair
gesignaleerd te worden. Deze bouwmaterialen mogen evenmin opgestapeld worden op braakliggende
gronden zonder schriftelijke toelating van de eigenaar van die gronden.
De verkeers- en signalisatieborden geplaatst bij inname van het openbaar domein mogen geen
anderstalige vermeldingen bevatten. Signalisatie met anderstalige vermeldingen dient op het eerste
verzoek van de politie te worden verwijderd en vervangen door eentalig Nederlandstalige borden zo niet
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zal de gemeente ambtshalve overgaan tot verwijdering en de vervanging op kosten en risico van de
overtreder.
Artikel 3.3.6.
§ 1. Bomen en beplantingen op private domeinen moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere tak die
over de openbare weg hangt:
1° zich op minstens 4 meter hoogte van de grond bevindt en het uiteinde ervan zich op minstens 1
meter afstand van de rijweg bevindt;
2° de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengt;
3° het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten niet
belemmert.
Indien de openbare veiligheid dit vereist kunnen andere afmetingen worden opgelegd.
§ 2. De takken die in strijd met de eerste paragraaf boven de openbare weg hangen dienen op eerste
verzoek van de gemeente of de politie te worden verwijderd. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven
kan de gemeente ambtshalve en op kosten van de overtreder overgaan tot de verwijdering van de
overhangende takken.
Artikel 3.3.7.
Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van een gebouw op de openbare
weg te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de
voorbijgangers te waarborgen.
Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van
buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse verdieping geplaatst
zijn indien het gebouw zich bevindt langs de rooilijn die aan de openbare weg grenst.
Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of haken op hun
plaats te worden gehouden. De pallen en haken moeten steeds stevig vastgemaakt zijn zodanig dat ze
de voorbijgangers niet kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen.

Afdeling 3.4 – Het gebruik van gevels van gebouwen
Artikel 3.4.1.
Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer goed
zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen moet elk appartement op de ingangsdeur
een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de brievenbus.
Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en straatnaamborden te
verbergen, af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen.
In geval van wijziging van nummer dient het oude nummer met een zwarte streep te worden doorstreept
en mag het maximaal twee jaar behouden blijven vanaf de betekening terzake door het bestuur.
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Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten laatste
acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld.
Artikel 3.4.2.
Eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke verantwoordelijken van een
gebouw, dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel
van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel langs de
straatkant, het aanbrengen toe te staan van:
1° een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
2° alle verkeerstekens;
3° alsook tekens, uitrustingen, en houders van leidingen die van belang zijn voor de openbare
veiligheid.
Artikel 3.4.3.
De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw moeten zich ervan
verzekeren dat het gebouw, inclusief de installaties en apparaten waarmee het uitgerust is, zich in
perfecte staat bevindt van bewaring, onderhoud en werking, teneinde de openbare veiligheid niet in het
gedrang te brengen.

Afdeling

3.5

–

Algemene

maatregelen ter

voorkoming

van

schendingen van de openbare veiligheid
Artikel 3.5.1.
Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en andere hulpdiensten na
te bootsen.
Artikel 3.5.2.
Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel bestemd
om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden.
Artikel 3.5.3.
De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van onbezette gebouwen zijn verplicht
gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot deze gebouwen te voorkomen.
Artikel 3.5.4.
De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en niet-bebouwde terreinen
begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig vastgemaakt zijn opdat
ze, zelfs door krachtige windstoten, niet kunnen wegwaaien of vallen. De stabiliteit en verankering
moeten regelmatig nagekeken worden.
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Artikel 3.5.5.
Enkel de daartoe bevoegde personen mogen 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.

Afdeling 3.6 – Brandpreventie
Artikel 3.6.1.
Alle handelingen die de toegang tot, de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden voor het
blussen van branden hinderen, zijn verboden.
Artikel 3.6.2.
Als een evenement zoals een fuif, een dansfeest of andere bijeenkomst georganiseerd wordt in een
voor het publiek toegankelijke plaats waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen dat de plaats
beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften, met name in toepassing van de regelgeving inzake
brandveiligheid, kan de burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in voorkomend geval
het etablissement doen evacueren en sluiten.
Artikel 3.6.3.
Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden op plaatsen die voor het
publiek toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te bevestigen of op te hangen die de
doorgang in de trappen, uitgangen of nooduitgangen alsook in de gangen die erheen leiden, hinderen
of die op gelijk welke wijze hun breedte of hoogte beperken.

Afdeling 3.7 – Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden
genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel
Artikel 3.7.1.
De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over twee
derde van hun breedte, met een minimum van 1,50 m.
Deze verplichting berust op de (mede-)eigenaars, huurders of vruchtgebruikers.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid
worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.
Artikel 3.7.2.
Het is verboden op de openbare weg:
1° water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
2° glijbanen aan te leggen;
3° sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen.
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Artikel 3.7.3.
Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en
waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten.

Afdeling 3.8 – Ontspanningsactiviteiten en -plaatsen
Artikel 3.8.1.
§ 1. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen of speeltuinen
moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het gedrang komen. De plaatsen
die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden voor andere
spelen of sporten of voor andere doeleinden.
Kinderen onder de 7 jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of de persoon aan wiens
hoede ze werden toevertrouwd.
§ 2. De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op een gemeentelijk speelterrein dat
uitgerust is volgens de normen betreffende de veiligheid zoals bepaald in de reglementering.
§ 3. Het is verboden zonder toelating van de bevoegde overheid binnen te dringen of gebruik te maken
van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Afdeling 3.9 – Verhuizingen, laden en lossen
Artikel 3.9.1.
Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22.00 en 7.00 uur zonder
toelating van de bevoegde overheid met uitzondering van ladingen voor markten en leveringen aan
kleinhandelaars van waren onderhevig aan bederf.
Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de openbare weg
moet er overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers niet verplicht worden het
voetpad te verlaten, dat ze zich nergens tegen stoten of dat ze zich niet verwonden, dat noch de
veiligheid noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het gedrang komen.
Artikel 3.9.2.
§ 1. Het is verboden om winkelkarren op de openbare plaats achter te laten.
§ 2. De uitbaters van winkels zijn verplicht:
1° de nodige maatregelen te nemen opdat de eerste paragraaf wordt nageleefd;
2° om voor herkenbare winkelkarren te zorgen.
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HOOFDSTUK 4 – DE OPENBARE RUST
Afdeling 4.1 – Algemeen
Artikel 4.1.1.
Deze afdeling is van algemene aard en doet geen afbreuk aan de bepalingen van de andere afdelingen.
Artikel 4.1.2.
Onverminderd de bevoegdheid die de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen
heeft om maatregelen van bestuurlijke politie te nemen in toepassing van de artikels 133 tot 135 van de
nieuwe gemeentewet en in toepassing van specifieke wetgeving, en vice versa, kan het college van
burgemeester en schepenen of de aangewezen sanctionerende ambtenaar administratieve sancties
opleggen in geval:
1° de voorwaarden voor de uitbating van de instelling of van de vergunning niet worden nageleefd;
2° er een of andere vorm van verstoring van de openbare orde of het bezorgen van openbare
overlast wordt vastgesteld.
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een
herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor
rekening van de overtreder.

Afdeling 4.2 – Hinderlijke activiteiten
Artikel 4.2.1.
Het is verboden tijdens erediensten in de omgeving van plaatsen welke bestemd zijn of gewoonlijk
dienen voor de eredienst, lawaai te maken of daden te stellen die storend zouden zijn voor de
uitoefening van de religieuze diensten of de bijwoning ervan.
Artikel 4.2.2.
Het college van burgemeester en schepenen kan, met het oog op de handhaving van de openbare rust,
iedere tentoonstelling, verspreiding en handel van boeken, audiovisuele middelen of van ieder ander
voorwerp dat vrijwillig aanzet tot geweld, haat en/of in strijd is met de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens verbieden.
Artikel 4.2.3.
Het is verboden:
1° het publiek lastig te vallen of uit te schelden;
2° de hulpdiensten lastig te vallen of uit te schelden;
3° met geweld of op ongeoorloofde wijze in gebouwen te dringen;
4° een vermomming te dragen die strijdig is met de goede zeden of die van aard is dat deze de
openbare orde verstoort.
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Artikel 4.2.4.
§ 1. Het gebruik van vogelschrikkanonnen, andere akoestische afschrikmiddelen of soortgelijke
toestellen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is
enkel toegestaan na schriftelijke toelating van de burgemeester.
De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.
De toelating kan maximaal voor een duur van 3 weken na elkaar worden toegestaan en uitsluitend in
de periode van 15 april tot 15 juni.
Verder gebruik vereist het indienen van een nieuwe aanvraag.
De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt vastgesteld of de
bepalingen van dit artikel wordt overtreden.
§ 2. Het is verboden:
1° de toestellen op te stellen op minder dan 300 meter van de dichtsbij gelegen woning of op
minder dan 200 meter van de openbare weg;
2° de toestellen te laten werken tussen 19.00 uur en 9.00 uur;
3° de toestellen meer dan 6 knallen per uur te laten maken.
§ 3. De opening van de toestellen dient steeds in de meest gunstige richting te worden geplaats ten
aanzien van de hindergevoelige plaatsen.
Artikel 4.2.5.
Het is verboden kaarten, diensten of andere voorwerpen te koop aan te bieden zonder schriftelijke
toestemming van de bevoegde overheid, behoudens de gevallen waarvoor geen toelating vereist is.

Afdeling 4.3 – Geluidsoverlast
Artikel 4.3.1.
Het is verboden geluid of lawaai te veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven
is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt.
Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.
Artikel 4.3.2.
§ 1. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid
gehinderd worden.
Elk gerucht of rumoer is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te
wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren.
§ 2. Het geluid in voertuigen die zich op de openbare weg bevinden mag het niveau van het straatgeluid
niet overschrijden.
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Artikel 4.3.3.
Behoudens toelating van de burgemeester zijn op de openbare plaats verboden:
1° stem, instrumentale of muzikale uitvoeringen die de openbare rust verstoren;
2° kermisparades en –muziek;
3° het gebruiken van geluid voortbrengende middelen voor verkiezingspropaganda, voor het maken
van reclame of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van
een commerciële dienst.
In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
Artikel 4.3.4.
Het is verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle
plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken, carbuurkanonnen af
te vuren, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen of
wensballonnen op te laten.
In afwijking van het eerste lid kan de burgemeester voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de
toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk
af te steken, carbuurkanonnen af te vuren of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of
andere zaken te laten ontploffen.
Voor het bekomen van de toestemming zoals bedoeld in het tweede lid dient minimaal 14
kalenderdagen op voorhand een aanvraag te worden ingediend bij de burgemeester.
Artikel 4.3.5.
§ 1. Het geluid voortgebracht door het gebruik door aannemers, ambachtslieden, arbeiders en
particulieren van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische
motoren mag niet van aard zijn de rust van de inwoners te verstoren.
§ 2. Het gebruik van de in de eerste paragraaf vermelde werktuigen tussen 22.00 uur en 7.00 uur
evenals op zon- en feestdagen is verboden.
Het eerste lid is niet van toepassing voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen die worden
aangewend in het kader van een bedrijfsexploitatie onder normale omstandigheden.
Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroken worden
tijdens deze periodes is een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn
afgevaardigde vereist. Bij deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
Artikel 4.3.6.
Het is verboden in de openbare plaats, uitgezonderd de zones waar het door de burgemeester
toegelaten is, bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens waarvan het
voortgebrachte geluid de openbare rust verstoort.
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Afdeling 4.4 – Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek
toegankelijk zijn
Artikel 4.4.1.
Deze afdeling is van toepassing op de etablissementen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn,
zelfs al is het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten.
Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bestrijding van geluidshinder, mag het geluid
binnen de voor het publiek toegankelijke etablissementen, zowel overdag als 's nachts, het niveau van
het straatlawaai niet overschrijden als het hoorbaar is op de openbare weg.
Artikel 4.4.2.
§ 1. Het is verboden om tussen 22.00 uur en 7.00 uur alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of
gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) op de openbare weg of het openbaar domein, buiten de
terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, te gebruiken.
Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het
gebruik beoogd in dit artikel.
§ 2. Het is de verantwoordelijke exploitanten of door hen aangestelde personen van inrichtingen,
uitbatingen en aanhorigheden, die al dan niet tegen betaling toegankelijk zijn, ook al is de toegang
beperkt tot bepaalde categorieën van personen, verboden om tussen 22.00 uur en 7.00 uur,
alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te verkopen of
aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook, tenzij de consument na bestelling of aanbod
bediend wordt binnen de zaak of aanhorigheden (terras, tuin, …) en dit voor onmiddellijk consumptie
aldaar.
Een uitzondering hierop kan door het college van burgemeester en schepenen worden toegestaan aan
de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare
weg/domein voorafgaandelijk werd toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. De
uitzondering heeft enkel uitwerking binnen die perimeter. Deze aanvraag tot uitzondering dient minstens
één maand vooraf aan de activiteit ingediend te worden door de verantwoordelijke aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 4.4.3.
Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen, café-, cabaretrestaurantuitbaters en uitbaters van danszalen en in het algemeen diegenen die wijn, bier of andere
dranken verkopen, hun etablissement te sluiten zolang er zich één of meer klanten bevinden.
Artikel 4.4.4.
De politie kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en sluiten als wanorde
of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan storen.
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Afdeling 4.5 – Lichtpollutie
Artikel 4.5.1.
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden gebruik te
maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het voortbrengen of projecteren,
hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing, van lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig licht.
Onverminderd andere wettelijke bepalingen en de milieureglementering moet elke uitbater de nodige
maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is dermate geconcipieerd dat nietfunctionele 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.

Afdeling 4.6 – Geurhinder
Artikel 4.6.1.
De houders van dieren zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle mogelijke
maatregelen te nemen opdat de dieren geen geurhinder veroorzaken.
Artikel 4.6.2.
Het is verboden goederen op te slaan die van aard zijn geurhinder of luchtverontreiniging te
veroorzaken.
Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen die buren
kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen ontstaan, is men ertoe gehouden alle mogelijke
maatregelen te treffen om de hinder naar de omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 4.6.3.
De eigenaars van een mest-, afval- of composthoop, compostvat of dergelijke meer, zijn ertoe gehouden
alle mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te vermijden.
Artikel 4.6.4.
Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden dat de
geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.
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HOOFDSTUK 5 – BIJZONDERE BEPALINGEN
Afdeling 5.1 – Parken en groene ruimten
Artikel 5.1.1.
Deze afdeling is van toepassing op alle gebruikers van de groene ruimten. In deze afdeling wordt onder
groene ruimten verstaan alle openbare plantsoenen, parken, tuinen en alle stukken van de openbare
plaats buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn
voor wandelen of ontspanning.
Artikel 5.1.2.
§ 1. In Vilvoorde zijn, tenzij anders aangepakt, volgende openbare parken niet toegankelijk van 22.00
uur tot 6.00 uur tijdens de periode van het winteruur en van 00.00 uur tot 6.00 uur tijdens de periode
van het zomeruur:
1° park Rolleveld
2° Hanssenspark
3° park Hazeweide
4° park Drie Fonteinen
In park Drie Fonteinen mag men zich buiten de openingsuren toegang verschaffen tot de Brasserie
langs de hoofdtoegang en tot de andere gebouwen voor zover een vergunde manifestatie plaatsvindt.
§ 2. In Machelen zijn, tenzij anders aangepakt, volgende openbare parken niet toegankelijk van 22.00
tot 06.00 uur tijdens de periode van het winteruur en van 00.00 tot 06.00 uur tijdens de periode van het
zomeruur:
1° gemeentelijk park Machelen
2° gemeentelijk park Diegem
3° park Pellenberg
§ 3. De burgemeester kan indien nodig de sluiting van de groene ruimten bevelen. Bij dergelijke sluiting
mag niemand zich de toegang tot dergelijke groene ruimten verschaffen.
Artikel 5.1.3.
Het is verboden om in de groene ruimten:
1° over te gaan tot activiteiten die de veiligheid van andere bezoekers in het gedrang brengen;
2° vuur te maken, behoudens toestemming van de burgemeester;
3° motorvoertuigen te laten circuleren, behoudens toestemming van het college van burgemeester
en schepenen en uitgezonderd de voertuigen van hulpdiensten;
4° dieren binnen te brengen in speelterreinen met uitzondering van politiehonden, honden speciaal
opgeleid om mensen met een beperking te begeleiden of honden die voor een reddingsoperatie
worden ingezet;
5° vogels te vangen en hun nesten te vernielen;
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6° dieren die zich in de omgeving bevinden lastig te vallen;
7° in een tent, caravan, mobilhome of enig ander voertuig te verblijven of te slapen, behoudens
toelating van de burgemeester;
8° op kunstwerken te klimmen en op plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften verboden
is.
Artikel 5.1.4.
Het is verboden om de groene ruimten te beschadigen. In het bijzonder is het verboden om:
1° knoppen en bloemen of planten te verwijderen;
2° bomen te verminken, schudden of ontschorsen;
3° takken, bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden;
4° palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken;
5° wegen en dreven te beschadigen;
6° zich te begeven in bloemperken en -tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen.
Artikel 5.1.5.
Niet-gemotoriseerde voertuigen, paarden, vee, fietsen, steps, skateboards en rolschaatsen en
dergelijke zijn verboden in groene ruimten, met uitzondering van kinderwagens en rolstoelen voor
mindervaliden, alsook fietsen bestuurd door kinderen jonger dan 9 jaar, voor zover hun fiets uitgerust is
met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm, banden niet inbegrepen en in de mate dat hun
gedrag de veiligheid van de andere gebruikers niet in het gevaar brengt.
Fietsen, steps, skateboards, rolschaatsen en dergelijke mogen gebruikt worden op de daartoe
bestemde plaatsen.
Artikel 5.1.6.
Het is verboden om een bedrijfs- of beroepsbezigheid uit te oefenen, koopwaren uit te stallen of te
verkopen, reclame te maken, drukwerk of om het even wat uit te delen zonder toelating van de
burgemeester.
Het college van burgemeester en schepenen kan op advies van de technische dienst of de beheerder
van de groene ruimten afwijken van dit artikel voor de organisatie van uitzonderlijke evenementen.

Afdeling 5.2 – Dieren
Artikel 5.2.1.
De eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren moeten deze aangelijnd laten
rondlopen op een openbare plaats, met uitzondering in de hondenlosloopweide.
Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden,
die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden.
De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider het dier elk ogenblik kan beletten om personen of
dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private domeinen te betreden.
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Het is verboden honden en andere dieren te laten begeleiden door personen die de hond niet onder
controle kunnen houden.
Artikel 5.2.2.
De begeleiders van honden en andere dieren zijn verplicht:
1° te beletten dat hun dier de parken en plantsoenen, de speelpleinen (indien toegelaten), de
recreatiecentra, andere voor publiek toegankelijke plaatsen, alsmede de voet- en de fietspaden,
de rijwegen, de wandelpaden en de bermen bevuilt;
2° in het bezit zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van de uitwerpselen van het dier;
3° op de hiervoor vermelde plaatsen, de uitwerpselen van hun dier onmiddellijk te verwijderen;
4° de hond gebruik te laten maken van de aanwezige hondentoiletten.
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen
door de gemeente aan de overtreder aangerekend.
Artikel 5.2.3.
Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door
aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs, of een ander aanhoudend geluid.
Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester een
passende maatregel nemen zoals laten overgaan tot de inbeslagname van het dier en het te laten
plaatsen in een dierenasiel, of te verplichten tot het dragen van een muilkorf, zo de eigenaar of de
houder van het dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen hebben
en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.
Artikel 5.2.4.
Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen is het
verboden op de openbare plaats eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren of duiven
achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.
De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar duiven nesten zouden
kunnen bouwen permanent afschermen, alsook bevuilde gebouwen doen schoonmaken en ontsmetten.
Artikel 5.2.5.
Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare plaatsen, worden door de bevoegde
personen of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en overgebracht naar het dierenasiel of
andere geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de wet op het politieambt en
de wet op de dierenwelzijn.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.
Artikel 5.2.6.
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Het houden van wilde dieren is aan een voorafgaandelijke en speciale toelating van het college van
burgemeester en schepenen onderworpen.
Artikel 5.2.7.
Het doden of verwonden van dieren die aan een ander toebehoren, veroorzaakt door het laten
rondzwerven van zijn dier, is verboden.
Artikel 5.2.8.
Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke etablissementen
waartoe dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern reglement dat aan de ingang
uithangt, hetzij door borden of pictogrammen die dat duidelijk maken met uitzondering voor honden die
speciaal opgeleid zijn om blinden of andere mensen met een handicap te geleiden, dit alles
onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de
personen in de voedingssector.

Afdeling 5.3 – Ambulante handel
Artikel 5.3.1.
Ambulante activiteiten uitgeoefend op andere plaatsen dan op de openbare markten, openbare weg of
ten huize van de consument vallen onder toepassing van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en organisatie van openbare markten.
Artikel 5.3.2.
Personen die hun beroep uitoefenen op de overeenkomstig de bepalingen van voorgaande ingenomen
staanplaatsen, mogen er hun aanwezigheid niet aankondigen door geroepen of gesproken
boodschappen of met andere middelen op een wijze die de openbare orde of rust verstoort.
In geval van overtreding van onderhavig artikel kan het college van burgemeester en schepenen de
toegekende vergunning intrekken of schorsen.
Artikel 5.3.3.
De handelaars die hun activiteit met behulp van een voertuig uitoefenen, mogen de openbare veiligheid
en de vlotte doorgang, de openbare rust, netheid en gezondheid niet in het gedrang brengen.
Onverminderd artikel 33 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene regeling
van de politie op het wegverkeer, mogen deze handelaars, om het cliënteel van hun komst te
verwittigen, geen gebruik maken van geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren.

Artikel 5.3.4.
De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht. De specifieke regelgeving
inzake de organisatie van de openbare markten wordt door de gemeente vastgelegd in een
marktreglement.
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Artikel 5.3.5.
Na het sluiten van de verkoop mogen gesloten kramen niet op de openbare weg achtergelaten worden.
Ten laatste 1 uur na het sluiten van de verkoop moet de marktkramer het marktplein verlaten hebben
met zijn goederen, kramen en voertuigen.
Artikel 5.3.6.
Het is verboden:
1° een kermis te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor het publiek toegankelijk
privaat terrein zonder toelating van de bevoegde overheid;
2° een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de voorziene plaatsen
en data voor iedere kermis of foor, alsook in de gevallen dat de overheid de intrekking van de
concessie of de vergunning beveelt;
3° voor de uitbaters van kermisattracties hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door het
bestuur aangeduide plaatsen.
De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met dit artikel moeten verplaatst worden
bij het eerste politiebevel. Bij ontstentenis zal het bestuur ertoe overgaan op kosten en risico van de
overtreder.

Afdeling 5.4 – Onderrichtingen bij verkiezingen
Artikel 5.4.1.
De bepalingen in deze afdeling zijn van toepassing gedurende verkiezingsperiodes.
Artikel 5.4.2.
Officiële documenten in verband met de verkiezingen, waaronder de kandidatenlijsten, worden
aangeplakt.
Artikel 5.4.3.
Een gemeentelijke aanplakbord voor verkiezingsaffiches van politieke partijen wordt geregeld door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5.4.4.
Voor aanplakkingen op privé-eigendommen moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd
worden, tenzij:
1° de publiciteit een maximale oppervlakte heeft van 4 vierkante meter per bord;
2° de publiciteit tijdelijk is en ten laatste 14 dagen na de verkiezingsdatum wordt verwijderd;
3° de publiciteit wordt aangebracht in een woongebied in de ruimte zin, een industriegebied in de
ruime zin of op een huiskavel.
De eigenaar moet schriftelijk toelating geven.
Verder zijn de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening van toepassing.
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Artikel 5.4.5.
Optochten georganiseerd op de openbare weg, moeten 3 werkdagen voordien schriftelijk worden
aangevraagd aan de burgemeester met opgave van uur, plaats van verzameling en de te volgen weg.
Het begin en het einde van de optocht moeten duidelijk zichtbaar zijn. De samenstelling en de lengte
ervan mogen geen aanleiding geven tot de verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid van het
verkeer.
Voor Vilvoorde geldt dat de Rooseveltlaan (Franklin) tijdens het marktgebeuren niet toegankelijk is voor
optochten.
Artikel 5.4.6.
§ 1. Voor het gebruik van radiowagens, luidsprekers en dergelijke meer moet 3 werkdagen voordien
toelating aan de burgemeester gevraagd worden.
Op voorwaarde dat de verkiezingspropaganda niet gepaard gaat met handelspubliciteit wordt vrijstelling
verleend van de taks toepasselijk op reclamewagens.
Voor Vilvoorde geldt dat de Rooseveltlaan (Franklin) tijdens het marktgebeuren niet toegankelijk is voor
radiowagens.
§ 2. Voor publiciteitskaravanen gelden dezelfde voorwaarden als uit de eerste paragraaf behoudens het
feit dat publiciteitskaravanen tussen 22.00 uur en 12.00 uur niet zijn toegelaten.
Artikel 5.4.7.
§ 1. De ronddragers van folders en strooibrieven moeten zorgvuldig te werk gaan en al het nodige doen
zodat deze niet op de openbare weg terechtkomen.
Folders en strooibrieven die door het publiek op de grond worden gegooid, moeten opgeraapt worden.
§ 2. Het is verboden om folders en strooibrieven:
1° op onzorgvuldige wijze in brievenbussen te steken;
2° in stapels achter te laten op de openbare weg of op vensterbanken;
3° op voertuigen te steken.
§ 3. In Vilvoorde is iedere verspreiding van folders en strooibrieven tijdens het marktgebeuren aan de
Rooseveltlaan (Franklin) verboden, tenzij dit gebeurt in aanwezigheid van de kandidaten.
In Machelen is iedere verspreiding van folders en strooibrieven tijdens het marktgebeuren, kermissen,
jaarmarkten en rommelmarkten verboden, tenzij dit gebeurt in aanwezigheid van de kandidaten.

Afdeling 5.5 – Bijzondere toelatingen
Artikel 5.5.1.

49

Algemene politieverordening Vilvoorde – Machelen

§ 1. Behoudens toelating van de burgemeester is het autoverkeer verboden in de autoluwe zone. Onder
autoverkeer wordt verstaan het verkeer met motorvoertuigen in de zin van het artikel 2.16 van het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975.
§ 2. Datum en modaliteiten worden vastgelegd in een tijdelijke politieverordening naar aanleiding van
een autoluwe zondag.
Artikel 5.5.2.
Het kleiduifschieten, evenals het elektronisch kleiduifschieten mag slechts georganiseerd worden mits
voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester. Deze schriftelijke toelating moet aanwezig
zijn op de plaats van het gebeuren en dient door de organisatoren voorgelegd te worden aan de politie
wanneer deze daarom verzoekt.
Onverminderd artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 juli 2000 en de wapenwet van 8 juni 2006, kan
in geval van overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel het college van burgemeester en
schepenen de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van de toelating uitspreken.

Afdeling 5.6 – Bijzondere bepalingen uit het Strafwetboek
Artikel 5.6.1.
Onderstaande gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, kunnen bestraft worden met de
respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum
350 euro:
1°

vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen (art.
526 Sw.);

2°

kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 Sw.);

3°

zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II titel IX, hoofdstuk III van het strafwetboek
andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen (art. 559,1 Sw.);

4°

nachtlawaai of nachtrumoer (art. 561,1° Sw.);

5°

beschadiging van landelijke of stedelijke afsluitingen (art. 563, 2 Sw.);

6°

daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben
en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die
opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat
hem kan hinderen of bevuilen (art. 563,3 Sw.);

7°

in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk
bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn (art. 563 bis Sw.);

8°

graffiti (art. 534bis Sw.);

9°

opzettelijk beschadigen of vernielen van onroerende eigendom (art. 534ter Sw);

10° vernielen van landelijke of stedelijke afsluiting (art. 545 Sw.).
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HOOFDSTUK

6

–

SANCTIES,

PROCEDURES

EN

SLOTBEPALINGEN
Artikel 6.1.
In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de nietreglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle
overtredingen vervat in dit politiereglement.
Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen eveneens
vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art. 21 van de wet van 24 juni 2013.
Artikel 6.2.
§ 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 gestraft
worden met volgende administratieve sancties, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013:
1° een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is;
2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
§ 2. De volgende alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in de
eerste paragraaf, eerste punt, kunnen worden opgelegd:
1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd
door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit);
2° 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;
3° een procedure van ouderlijke betrokkenheid voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, tot
gemeenschapsdienst of desgevallend, de oplegging van een administratieve geldboete.
§ 3. In navolging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de
bemiddeling in kader van de Wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties, wordt de
toepassing van de bemiddeling voor meerderjarigen en minderjarigen voorzien.
Voor minderjarigen vanaf 14 jaar die een administratieve inbreuk plegen, wordt een aangepaste
procedure gevolgd, waarbij het principe van de geldboete als laatste middel wordt toegepast. Vanaf het
moment dat de aangewezen sanctionerend ambtenaar een proces-verbaal van een minderjarige kan
opstarten, (inbreuk is puur administratief of een gemengde inbreuk die niet door de Procureur des
Konings wordt opgenomen), wordt bij een eerste inbreuk de procedure van ouderlijke betrokkenheid
opgestart volgens de bepalingen in artikel 17 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
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administratieve sancties. De procedure van ouderlijke betrokkenheid gebeurt onder de discretionaire
bevoegdheid van de sanctionerend ambtenaar.
Na het afronden van de procedure van ouderlijke betrokkenheid kan de sanctionerend ambtenaar hetzij
de zaak afsluiten of de administratieve procedure opstarten. Dit laatste houdt in dat er een verplicht
bemiddelingsaanbod wordt gedaan aan de minderjarige die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt op het
ogenblik van de feiten. De bemiddelaar zal de bemiddelingsprocedure opstarten en begeleiden. De
ouders van de minderjarige worden aangemoedigd om hier actief aan deel te nemen. Wanneer de
sanctionerend ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt, kan er geen administratieve
geldboete meer worden opgelegd.
Indien de minderjarige wenst deel te nemen aan de bemiddeling, maar deze door een weigering van de
benadeelde of andere externe factoren niet kan plaatsvinden, kan de sanctionerend ambtenaar een
gemeenschapsdienst voorstellen. De gemeenschapsdienst wordt georganiseerd in verhouding tot zijn
leeftijd en capaciteiten. De keuze en nadere regels van de gemeenschapsdienst worden in
samenspraak met de sanctionerend ambtenaar en de bevoegde overheid bepaald. De opvolging
gebeurt door de bemiddelaar. De gemeenschapsdienst kan een prestatie en/of een opleiding omvatten
en duurt maximaal 15 uur. In geval van niet-uitvoering of weigering van de gemeenschapsdienst kan de
sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen. Bij een positieve afloop van de
gemeenschapsdienst kan er geen administratieve geldboete meer worden opgelegd. De nadere regels
van de procedure bij minderjarigen staan in artikel 17 tot en met 19 van de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 6.3.
§ 1. De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum
van 350 euro. Minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten
kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 175 euro.
§ 2. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling.
De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling,
zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.
§ 3. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen
de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
Artikel 6.4.
Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij afwezigheid van
de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder van de kentekenplaat van
het voertuig. De houder van de kentekenplaat mag met alle middelen aantonen wie op het ogenblik van
de feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de kentekenplaat aangeduide persoon de
inbreuk niet weerlegt of ontkent, wordt de administratieve geldboete hem ten laste gelegd.
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