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* ’GAS’ staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het is een reglement 
dat geldt voor de inwoners van de vier gemeenten van de politiezone Schelde-Leie 
(De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem). Het laat de gemeenten toe 
om sneller en efficiënter op te treden tegen kleine criminaliteit (vb. winkeldiefstal) 
en inbreuken die de openbare orde, rust en veiligheid verstoren (bv. lawaaihinder, 
wildplassen, zwerfvuil, hondenpoep,...). 
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Artikel 1. Toepassingsgebied 
 
Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. 
 
 
Artikel 2. Bevelen van de bevoegde autoriteiten 

 
§1. Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens artikel 133 van de nieuwe 

Gemeentewet naleven. 
 

§2. Alle schriftelijke toestemmingen van het lokaal bestuur of andere instanties moeten op eenvoudig 
verzoek kunnen voorgelegd worden aan de politie en aan de aangestelde ambtenaar. 

 
 

Artikel 3. Vlarem geluidsnormen 
 
Voor alle artikelen in dit reglement waarin geluidsnormen worden opgelegd, gelden artikel 2 en 3 van 
de bijlage 4.5.1 van Vlarem II meer specifiek wat betreft de algemene voorwaarden, de 
meetomstandigheden en de eisen waaraan de meetketen moet voldoen (o.a. dat de toestellen moeten 
geijkt zijn). 
 
 
Artikel 4. Definities 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Openbare ruimte 

Zij omvat onder andere: 
* de openbare wegen, met inbegrip van de voetpaden en de bermen; 
* de openbare plaatsen toegankelijk voor het publiek en ingericht als aanhorigheden van de openbare 

wegen en onder meer bestemd voor het parkeren van voertuigen of ingericht als tuin, begraafplaats, 
wandelpark, sportterrein, markt e.d.; 

* de niet-openbare terreinen, op het ogenblik dat zij voor één of meerdere personen vrij toegankelijk 
zijn. 
 

Openbare weg 

Een openbare of private plaats, toegankelijk voor alle weggebruikers. 
 
Trage weg 

Openbare weg die niet voor het gemotoriseerd of algemeen voertuigenverkeer is ingericht en die in 
hoofdzaak bestemd is voor langzaam verkeer, meer bepaald voor voetgangers, fietsers en/of ruiters. Als 
trage wegen worden onder andere beschouwd: voetwegen, veld- en aardewegen, jaagpaden, 
kerkwegels, bospaden, e.d. 

 

Terrein 

Alle aaneengesloten eigendommen die aan dezelfde eigenaar(s) of gebruiker(s) toebehoren. 
 
 

  1. Algemene bepalingen 
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Manifestatie of evenement 

Iedere bijeenkomst georganiseerd in de openbare ruimte niet met als opzet het verstoren van de 
openbare orde. 

 
Samenscholing 

Het groepsgewijze bij elkaar komen van mensen die een dreigende houding aannemen en/of kwade 
bedoelingen hebben. 
 

Voortbewegingstoestellen 

Dit zijn alle voertuigen die door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor zijn 
uitgerust. Onder andere skeelers, steps, skateboards, rolstoelen, e.d.  

Dit zijn ook motorvoertuigen met twee of meer wielen met een maximumsnelheid van 18 km/u. Namelijk 
elektronische rolstoelen, segways, elektronische autopeds, e.d. 

 
Overdag 

De periode van 7 tot 19 uur. 

 
‘s Avonds 

De periode van 19 tot 22 uur. 
 

‘s Nachts 

De periode van 22 tot 7 uur. 
 

Sw. 

Strafwetboek. 
 

Wegcode 

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg. 

 
Werkdagen 

Van maandag tot en met zaterdag uitgezonderd de wettelijke feestdagen. 
 

Wettelijke feestdagen 

Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Dag van de Arbeid (1 mei), Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (ook het 
feest  van Rerum Novarum), Pinkstermaandag, Belgische nationale feestdag (21 juli), Maria 
Tenhemelopneming (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november), Kerstdag 
(25 december). 

 

Lokaal bestuur 

Alle bestuursorganen van de gemeente nl. de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
schepenen, de burgemeester en de ambtenaren, in het raam van hun bevoegdheid. 

 

Parkeren 

Parkeren is het laten stilstaan van een voertuig, langer dan de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt 
voor het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van 
goederen.  
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Artikel 5. Algemene regel inzake geluidsoverlast 
 
§1. Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken, dat kennelijk de rust van de inwoners in 

het gedrang brengt, zonder reden of zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan 
vooruitzicht en voorzorg. 

 
§2. Het bewijs van de overlast kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. 

 
 

Artikel 6. Niet-hinderlijk geluid 

Worden als niet-hinderlijk beschouwd, geluiden die voortkomen van: 
* werken aan de openbare weg of werken voor openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met 

toestemming of in opdracht van de bevoegde overheid; 
* werken of handelingen die op werkdagen, overdag en ’s avonds, aan private eigendommen 

worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet 
noodzakelijk lawaai te voorkomen; 

* werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter 
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen. Hieronder vallen 
ook landbouwwerken genoodzaakt door specifieke weers-, plant- en oogstomstandigheden; 

* door het lokaal bestuur vergunde manifestaties, evenementen, werken of handelingen, voor 
zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd; 

* spelende kinderen. 
 
 

Artikel 7. Laden en lossen 

In afwijking van artikel 5 is, conform titel II van Vlarem, het hanteren, laden of lossen van materialen, 
toestellen of andere voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen enkel toegelaten op werkdagen, 
tussen 6 uur en 23 uur. 

Artikel 8. Muziek en geluid in de openbare ruimte 

In de openbare ruimte zijn behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur 
het gebruik verboden van: 

* al dan niet elektronisch versterkte muziek, luidsprekers en versterkers; 
* alle soorten ontvang- en zendtoestellen zoals radio’s, televisietoestellen of muziekinstallaties;  
* elektronisch versterkte muziek in voertuigen, voor zover deze hoorbaar is buiten het voertuig. 

 

Artikel 9. Alarmsystemen 
 

§1. De gebruiker van een alarmsysteem in een gebouw moet het afgaand alarm zo snel mogelijk 
uitschakelen. 

 
§2. Wanneer de gebruiker niet opdaagt binnen de gestelde termijn van 30 minuten nadat het alarm is 

afgegaan, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om de hinder te beëindigen, op 
kosten en risico van de overtreder. 

 

 
  2. Openbare rust 
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Artikel 10. Voertuigen 
 

Het is verboden om voertuigen of hun toebehoren draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, 
tenzij noodzakelijk voor de aard van de installatie (o.a. koelinstallaties). 

 
 

Artikel 11. Quads, motoren voor motorcross en 4x4 terreinwagens op 
trage wegen 

 
§1. Behoudens vergunning van het lokaal bestuur is het gebruik van quads, motoren en 4x4 

terreinwagens op trage wegen verboden. 
 

§2. Het verbod geldt niet voor het gebruik van voertuigen, uitsluitend aangewend voor beroepsdoel- 
einden (bijvoorbeeld landbouw, krantenverkoop, e.d.) en voor aangelanden en hun bezoekers. 

 
 

Artikel 12. Hulpmiddelen voor het trekken van de aandacht op verkoop 
 

§1. Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, luidsprekers, geluid verwekkende 
hulpmiddelen (door handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, 
opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners) bestemd voor het maken van reclame 
of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of voor het verlenen van een dienst, 
is enkel overdag en ’s avonds toegelaten, mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van het 
lokaal bestuur. 

 
§2. Behoudens anders gespecifieerd in de schriftelijke toestemming mag het geluidssignaal niet langer dan 

tien seconden duren en er moet minstens een rustpauze van één minuut gerespecteerd worden 
tussen twee opeenvolgende geluidssignalen. 

 
 

Artikel 13. Grasmaaiers en andere door een motor aangedreven machines 
 

§1. Op zon- en wettelijke feestdagen en ’s nachts is het gebruik in de open lucht van grasmaaiers en 
andere lawaaierige machines zoals onder andere houtzagen, grasmaaiers, hakselaars, bosmaaiers of 
andere werktuigen aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren, verboden. 

 

§2. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwbedrijven. 

 

§3. Tijdens bouw- en tuinwerkzaamheden moeten technische installaties die 24u op 24u functioneren, 
geluidsarm zijn.  

 
§4. Vrijstaande met ventilator uitgeruste technische installaties (koelgroepen, warmtepompen e.d.) 

moeten geplaatst worden in een geluiddempende behuizing. De ventilatieopening mag in geen 
geval gericht zijn naar een naburig perceel. 

 
 

Artikel 14. Toestellen voor recreatief gebruik 
 

§1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur is het in de open lucht 
verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te gebruiken 
om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te 
houden of te organiseren. 
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§2. Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen of vergunningen 

van toepassing zijn. 
 

 
Artikel 15. Vuurwapens  
 
Het is overal verboden, behoudens schietoefeningen die georganiseerd worden op officieel vergunde 
schietterreinen, vuurwapens af te vuren. 
Dit artikel is niet van toepassing op de jacht en faunabeheersactiviteiten. 
 
 
Artikel 16. Vuurwerk en wensballonnen 
 
§1. Enkel op 1 januari tussen 0uur en 0uur30 is het afsteken van geluidsarm vuurwerk toegelaten. 
 
§2. Daarbuiten is het laten ontploffen van vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- en  rookbussen 

of andere pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren, verboden. 
Afwijkingen hierop zijn enkel toegelaten na voorafgaande en schriftelijke toestemming van het 
lokaal bestuur. 

 
§3. Het is ten allen tijde verboden wensballonnen op te laten. 

 
 
Artikel 17. Veldkanonnen 
 
Het gebruik van luchtdruk- en kruitkanonnen of andere geluid producerende apparaten is verboden, 
tenzij ter afschrikking van dieren op velden, akkers en boomgaarden. Dit gebruik kan enkel overdag 
behoudens  voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur. De toestellen moeten 
zich minstens 100 meter van de dichtstbijzijnde woning bevinden en de tijd tussen twee opeenvolgende 
afschriksignalen moet minstens 5 minuten bedragen. 
 
Op het toestel moet de naam, het adres en het telefoonnummer van de eigenaar vermeld staan. Verder 
moet de standplaats duidelijk zichtbaar worden aangeduid zodat het toestel op de velden kan 
gelokaliseerd worden. 
 
 
Artikel 18. Geluid voortgebracht door dieren 
 
De houders of bezitters van huisdieren moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen opdat de door 
deze voortgebrachte geluiden niet van aard zijn de rust langdurig van de omwonenden te storen. 
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Artikel 19. Activiteiten 
 

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur is het verboden in de 
openbare ruimte een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid en/of de veilige en vlotte 
doorgang in het gedrang kan brengen. 

 
 

Artikel 20. Werkzaamheden in de openbare ruimte 
 

§1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur is het verboden 
werkzaamheden uit te voeren in de openbare ruimte, zowel aan de oppervlakte als onder de grond 
en is het verboden stellingen, bouwmateriaal, containers en andere soorten vergaarbakken te 
plaatsen. 

 
§2. Iedere persoon die werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe 

gehouden de openbare ruimte te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de 
werkzaamheden bevond of in de staat die in de voorafgaande en schriftelijke toestemming vermeld 
is. 

 
§3. 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. 
 

§4. Het signaleren van de in de openbare ruimte uit te voeren werken valt ten laste van diegene die deze 
uitvoert. Eventuele verkeersborden mogen slechts worden aangebracht na voorafgaande en 
schriftelijke toestemming van de wegbeheerder.  

 
 

Artikel 21. Werkzaamheden buiten de openbare ruimte 
 

§1. Werkzaamheden die overmatig stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen 
kunnen verspreiden, mogen pas aangevat worden nadat een afscherming is aangebracht. 

 
§2. Het lokaal bestuur kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven bij werkzaamheden die 

buiten de openbare ruimte uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of 
de gemakkelijke doorgang kunnen belemmeren. 

 
§3. Indien de openbare ruimte door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken 

die op het einde van elke dag schoonmaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  3. Openbare veiligheid en vlotte doorgang 
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Artikel 22. Onderhoud van bomen, beplantingen en hagen 
 

§1. De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de gebruiker en/of huurder van een onroerend goed palend 
aan de openbare weg moet ervoor zorgen dat de bomen, beplantingen en hagen zodanig 
onderhouden worden dat geen enkele tak ervan: 
*   over de rijweg hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond; 

* over de gelijkgrondse berm, het fietspad of over het trottoir hangt of groeit op minder dan 2,5 
meter boven de grond; 

* de stabiliteit van de installaties voor de openbare verlichting in het gedrang brengt of het 
uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert; 

* de verkeerstekens, de verkeersborden of de huisnummers bedekt; 
* de toegang tot nutsvoorzieningen belemmert; 
* de toegang tot grachten belemmert; 
* enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden; 
* de veiligheid en het onderhoud van de aanpalende waterlopen in het gedrang brengt; 
* het normale overzicht op een kruispunt ernstig belemmert. 

 
§2. De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de gebruiker van het onroerend goed moet op 

eenvoudig verzoek de belemmerende beplanting snoeien of zo nodig verwijderen. 
 

§3. Als de overtreder de zaken niet binnen de opgelegde termijn in orde brengt, kan het lokaal bestuur 
zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

 
 

Artikel 23. Onderhoud van percelen, voetpaden en greppels 
 
§1. De eigenaar, of indien hij ertoe bevoegd is, de huurder of de gebruiker van een onroerend goed 

moet: 
* de bloei of zaadvorming beletten van de akkerdistel, de speerdistel, de kale jonker, de kruldistel, 

de grote en de kleine brandnetel en alle hinderlijke invasieve exoten waarvan zaadverspreiding 
gevolgen kan hebben voor de omliggende gronden, behalve in erkende natuurreservaten;  

* de voetpaden, de greppels en waterafvoer palend aan het onroerend goed onkruid- en bladvrij 
houden zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 

 
§2. Bij het onderhouden van bermen op openbaar domein is het verboden chemische 

bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 
 
§3. Het is verboden het vuil vanuit werven, privé-eigendommen en openbare gebouwen naar buiten te 

vegen en achter te laten in de openbare ruimte. 
 
 
Artikel 24. Gebruik van voortbewegingstoestellen  
 
Het gebruik van voortbewegingstoestellen mag de veiligheid en vlotte doorgang van de andere 
weggebruikers niet in het gedrang brengen. 
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Artikel 25. Gebruik van de openbare ruimte voor woonwagens, caravans, 
mobilhomes, boten en tenten 
 
§ 1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur is het verboden de 

openbare ruimte voor langer dan 24 uur te gebruiken voor het plaatsen of aansteigeren  van één of 
meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning dienen of ervoor kunnen dienen, zoals 
woonwagens, caravans, mobilhomes, boten en tenten. 

 
§ 2. Dit artikel is niet van toepassing op de voor woonwagens bedoelde staanplaatsen, aangeduid met 

een E09h-bord. 
 
 
Artikel 26. Gebruik van rondreizende woonwagens op private eigendom 
 
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur en zonder goedkeuring van 
de eigenaar is het verboden de private eigendom voor langer dan 24 uur te gebruiken voor het plaatsen van 
één of meer verplaatsbare inrichtingen die rondreizen en die voor bewoning dienen of ervoor kunnen 
dienen zoals woonwagens, caravans, mobilhomes en tenten. 

 
 

Artikel 27. Verhuizingen 
 
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur worden verhuizingen  enkel 
toegelaten overdag en ‘s avonds. 
 
 
Artikel 28. Samenscholingen, betogingen, optochten, openbare 
vergaderingen  
 
§1. De organisatie van samenscholingen, betogingen, optochten en openbare vergaderingen in de openbare 

ruimte, die van aard zijn de openbare veiligheid in het gedrang te brengen, moet minstens 5 
kalenderdagen voor de geplande datum schriftelijk aan het lokaal bestuur gemeld worden. 

 
§2. Elke persoon die hieraan deelneemt, moet zich schikken naar de bevelen van de politie. 
 
 
Artikel 29. Verstoring bijeenkomsten 
 
Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of andere 
bijeenkomst die toegestaan is, te verstoren. 
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Artikel 30. Inname van de openbare ruimte 
 
§1. De veiligheid, de toegankelijkheid, het comfort en de continuïteit van de loopweg van de voetganger 

moet gewaarborgd zijn. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal 
bestuur is het steeds verboden om de openbare ruimte onder andere te gebruiken: 
* als terras of voor het plaatsen van reclameborden, tafels, stoelen, koopwaren en andere voor- 

werpen; 
* als voorbehouden parkeerplaats, al dan niet met verharding; 
* als tuin of landbouwgrond; 
* als stort- of stapelplaats van materialen of grondstoffen buiten de gereglementeerde tijdstip- 

pen voor het buitenzetten van huisvuil; 
* als werkplaats voor het opstellen van werktuigen; 
* voor het vervaardigen van beton, mortel of eender welke andere materie; 
* om vuil afkomstig van bouwwerven achter te laten; 
* door hindernissen te plaatsen zoals stenen, aanplantingen, paaltjes en andere obstakels. 

 
§2. De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald, moeten op verzoek van de 

politie of van een gemachtigde ambtenaar onmiddellijk verwijderd worden. 
 
§3. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan het lokaal bestuur zich het recht 

voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder. 
 

 

Artikel 31. Huisnummers 
 
§1. Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de door de gemeente toegekende 

huisnummering goed zichtbaar aan en is verplicht die zichtbaar te houden. 
 
§2. De cijfers moeten minimaal 4 cm hoog zijn en goed contrasteren met de achtergrond. 
 
 
Artikel 32. Geluidssignalen 
 
Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere hulpdiensten na 
te bootsen. 
 
 
Artikel 33. Bedrieglijke en nutteloze oproepen 
 
Het is verboden valse berichten over brand, overstromingen of andere voorvallen die de tussenkomst 
van de brandweer, politiediensten, gezondheidsdiensten of ambulancediensten tot gevolg hebben, te 
melden of te laten melden. 

 
 
Artikel 34. Toegang tot onbezette gebouwen 
 
De eigenaar van onbezette gebouwen moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot 
deze gebouwen te verhinderen. 
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Artikel 35. Sneeuw en ijzel op de openbare wegen, voet- en fietspaden 
 
§1. Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden erover waken dat het voetpad voor hun 

woning is vrijgemaakt en dat het nodige gedaan is om de gladheid ervan te vermijden. 
 
§2. De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet 

hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven. 
 
§3. Bij vorst is het verboden op de openbare ruimte water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen 

en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van private eigendommen. 
 
 
Artikel 36. Bevroren kanalen, waterbekkens en waterlopen in de open- 
bare ruimte 
 
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters in de openbare ruimte te 
begeven. Na technisch advies van de brandweer te hebben ingewonnen kan het lokaal bestuur bij een 
voldoende ijsdikte een afwijking van dit verbod toestaan. 

 
 

Artikel 37. Zwemmen in de openbare ruimte 
 

Het is verboden te zwemmen in vijvers en waterlopen die hiertoe niet op wettelijke wijze worden 
geëxploiteerd. 

 
 

Artikel 38. Negeren van het plaatsverbod (verbod om ergens aanwezig te 
zijn) 

 
Het negeren van het plaatsverbod opgelegd door het lokaal bestuur conform art. 134 sexies van de 
Nieuwe Gemeentewet wordt gesanctioneerd met een administratieve boete conform art. 95 van dit 
reglement. 
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Artikel 39. Bouwvallige gebouwen 
 
§1. Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door: 

* bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen; 
* een belemmering of een uitgraving of enig ander werk in of nabij de openbare ruimte zonder 

de voorgeschreven of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens in acht te 
nemen. 

 
§2. Iedereen moet gevolg geven aan de aanmaning van de administratieve overheid om gebouwen die 

bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen. 
 
 
Artikel 40. Afvalvrij houden van openbaar domein 
 
§1. Het is verboden in de openbare ruimte of op onbebouwde gronden om het even welke voorwerpen, 

stoffen of materialen te werpen, neer te leggen, achter te laten, te laten vloeien of terecht te laten 
komen die van aard zijn om iemand te doen struikelen of om de openbare ruimte of onbebouwde 
gronden te bevuilen, te beschadigen of onveilig te maken. 

 
§2. Hieronder vallen ook alle vormen van sluikstorten en zwerfafval zoals verpakkingen van snoep, snacks, 

sigaretten en drank, maar ook papier- en plasticafval, kauwgom, sigarettenpeuken, fruit- en 
groenteafval, e.d. 

 
§3. Het is verboden drukwerk, stalen of voorwerpen, andere dan processenverbaal en preventiedrukwerken 

van politie, preventiedrukwerk van gemeentediensten of parkeerretributiebonnen, op geparkeerde of 
gestalde voertuigen te plaatsen. 

 
 
Artikel 41. Huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval 
 
§1. Dit afval moet aangeboden worden in de daarvoor voorziene zakken of recipiënten ten vroegste om 

17 uur op de vooravond van de ophaling, behoudens toestemming van het lokaal bestuur. 
 
§2. De zakken moeten degelijk gesloten zijn, zodat ze hun inhoud niet verliezen en gemakkelijk 

hanteerbaar zijn. Het is verboden in de huisvuilzakken gelijk welke stof of voorwerp te bergen dat 
het personeel van de reinigingsfirma kan kwetsen of bezeren. 

 
§3. Het papier moet aangeboden worden in papieren zakken, kartonnen dozen of voldoende 

samengebonden zijn. Er moet voor gezorgd worden dat het papier niet kan wegwaaien en dat het 
door de ophalers op een vlotte en nette manier kan worden opgehaald. 

 
§4. De recipiënten voor P+MD, papier en karton en GFT moeten duidelijk gescheiden van deze van het 

huisafval worden aangeboden. 
 
§5. De inwoners moeten het afval aan de rand van het voetpad of de berm voor hun woning plaatsen. 

Het afval moet zodanig geplaatst worden dat het de weggebruiker niet hindert en dat het 
gemakkelijk hanteerbaar is voor de afvalophaler. 

 
 

 
 

  4. Netheid 
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§6. Het afval dat niet is opgehaald mag maximaal 24 uur na de normale ophaaldag blijven staan. 
 
§7. Met uitzondering van de bevoegde personen is het voor iedereen verboden, grof huisvuil, metalen, 

papier, vuilniszakken, recipiënten en containers te doorzoeken, mee te nemen, te verplaatsen, te 
beschadigen of de inhoud ervan op de openbare ruimte te storten. 

 
 

Artikel 42. Selectieve inzameling 
 
§1. Het is verboden afval dat niet overeenstemt met de bepalingen van selectieve inzameling, te 

deponeren in een recipiënt bestemd voor selectieve inzameling. Het is verboden afval te werpen of 
achter te laten in en naast een recipiënt bestemd voor selectieve inzameling. 

 
§2. Glas moet volgens kleur in de verschillende openingen van de glascontainer gedeponeerd worden. 

Dit mag enkel tussen 7 uur en 20 uur. 
 
§3. Het is verboden glas of ander afval achter te laten naast de container. Wanneer de container vol is, 

moet het glas terug meegenomen worden of in een andere glascontainer gedeponeerd worden. 
 
 
Artikel 43. Gebruik van de straatvuilnisbak 
 
Het is verboden ander dan ter plaatse geproduceerd afval te werpen of achter te laten in de 

straatvuilnisbakken. 
 
 
Artikel 44. Afval uit andere gemeenten 
 
Het is verboden het afval in een andere gemeente dan de woongemeente aan te bieden. 
 
 
Artikel 45. Afval op evenementen in de openbare ruimte 
 
§1. De organisator van een evenement in de openbare ruimte moet de nodige maatregelen nemen, opdat 

het afval zich niet buiten het terrein waarop het evenement plaats heeft, kan verspreiden. 
 
§2. Op het terrein moeten voldoende zichtbare en voor selectieve inzameling geschikte inzamelpunten 

aanwezig zijn. 
 
§3. De organisator moet het terrein uiterlijk de dag na het beëindigen van het evenement opgeruimd 

hebben, zo niet kan het lokaal bestuur overgaan tot ambtshalve opruiming op kosten van de 
organisator. 

 
 
Artikel 46. Afval van verkoop van voedingsproducten 
 
De verkopers van voedingsproducten die in de directe omgeving worden verbruikt, moeten voldoende 
duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten plaatsen en moeten de inhoud en het afval ernaast 
op reglementaire wijze verwijderen. 
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Artikel 47. Geur- en rookoverlast 
 

§1. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur is elke geur- of 
rookhinder die zonder noodzaak wordt veroorzaakt, verboden. 

 
§2. Het bewijs van overlast is met alle mogelijke middelen te leveren. 

 
 

Artikel 48. Verbranden in open lucht 
 
§1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen te verbranden in open lucht met uitzondering van 

plantaardige afvalstoffen afkomstig van onderhoud van tuinen, ontbossing en ontginning van 
terreinen of andere landbouwkundige werkzaamheden. 
Het is verboden om vuur aan te steken op minder dan honderd meter van huizen, bossen, heiden, 
boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd. 

 
§2. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur kan van dit verbod 

afgeweken worden voor speciale evenementen zoals kerstboomverbrandingen en kampvuren. 
 

§3. Het verbranden van onbehandeld hout is toegelaten in zogenaamde sfeerverwarmers zoals 
vuurkorven en vuurpotten.  

 
§4. Dit artikel wordt uitzonderlijk gesanctioneerd via titel II van Vlarem en het Veldwetboek en niet via 

het GAS-reglement. 
 
 

Artikel 49. Verbranden in kachels, open haarden of allesbranders 
 
De gebruikers van kachels, open haarden of allesbranders moeten ervoor zorgen dat de installatie die 
ze gebruiken geen hinder veroorzaakt die de gezondheid kan schaden. 
 
 
Artikel 50. Lichtoverlast 
 
Het is verboden lichtinstallaties te plaatsen die rechtstreeks binnen schijnen in woongelegenheden of 
die het verkeer kunnen verblinden. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal 
bestuur is het verboden lasers en lichtstralen te gebruiken. 
 
 
Artikel 51. Aanplakkingen en signalisatie op openbare weg en de openbare 
plaatsen 
 
§1. Aanplakkingen op de openbare weg en de openbare plaatsen zijn enkel toegelaten op de specifieke 

plaatsen die door de gemeentelijke overheid daarvoor zijn bestemd. Hier mogen enkel 
aanplakkingen voor activiteiten op eigen gemeente. Hiervan kan afgeweken worden mits 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur. 

 
§2. Het is verboden wettig aangebrachte aanplakkingen af te trekken, te scheuren of op enigerlei wijze 

onleesbaar te maken. 
 
§3. De aanbrenger moet alle aangebrachte signalisatie binnen de 2 kalenderdagen na afloop van het 

evenement verwijderen. 
 
 



20 

 
 
 
§4. Met behoud van de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder de zaken binnen 

de opgelegde termijn in orde brengen. Als de overtreder de zaken niet in orde brengt, kan het 
lokaal bestuur zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder. 

 
 
Artikel 52: Aanplakkingen huur 
 
Als een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis, wordt verhuurd, moet de verhuurder 
in elke officiële of publieke mededeling minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de 
kosten en de lasten vermelden, conform artikel 4 van het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 
2018. 
 
 
Artikel 53. Bevuilen van de openbare ruimte door spuwen, urineren of 
achterlaten uitwerpselen 
 
Het is verboden in de openbare ruimte te spuwen, te urineren of uitwerpselen achter te laten tenzij op 
de daarvoor voorziene plaatsen of accommodaties. 
 
 

Artikel 54. Lozingen in riolen, grachten, vijvers 
 
Het is verboden schadelijke vloeistoffen, voorwerpen, modder, afvalstoffen of materialen te lozen in de 
riolen of te storten in of op de waterlopen, de grachten, de vijvers of putten of te storten op de oevers 
ervan. De goede afwatering mag niet in het gedrang worden gebracht. 
 
 
Artikel 55. Onderhoud van grachten 
 
Om de goede afloop van het water te verzekeren, moet de eigenaar van de grachten die door zijn 
gronden lopen of deze scheiden van andere private eigendommen, andere dan de waterlopen van 1ste, 
2de en 3de categorie, het slib verwijderen, de overtollige waterplanten maaien en het maaisel afvoeren. 
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Artikel 56. Bewaking van de dieren 

§1. Bij het betreden van de openbare ruimte houden de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van 
dieren hun dieren steeds aan de leiband, uitgezonderd in de daarvoor voorziene zones. Dit geldt 
niet voor de dieren die deelnemen aan de jacht en faunabeheersactiviteiten. 

 
§2. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden verboden hun dieren onbewaakt 

vrij te laten lopen. De eigenaar voorziet in een omheining die voldoende hoog en stevig is om te 
beletten dat het dier op het openbaar domein loopt. De kost voor het vangen en opvangen van 
loslopende dieren worden verhaald op de eigenaar indien gevonden. 

 
§3. Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden verboden hun honden in de openbare 

ruimte op te hitsen. 
 
§4. De begeleider moet op elk ogenblik beletten dat zijn dier(en) personen of andere dieren intimi- 

deren of lastig vallen, voertuigen bespringen of private eigendommen betreden. 
 
§5. De eigenaars of begeleiders van honden en rijdieren moeten er voor zorgen dat deze dieren de 

openbare ruimte niet bevuilen met hun uitwerpselen. Ze zijn verplicht deze uitwerpselen onmiddellijk 
te verwijderen en dus steeds de nodige recipiënten bij de hand te hebben. 
 
 

 
 
  

 
  5. Dieren 
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Artikel 57. Vernieling of beschadiging van graven, monumenten, stand- 
beelden en kunstvoorwerpen (art. 526 Sw.) 

 
Het is verboden: 

* graven of gedenktekens; 
* monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare 

versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht; 
* monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstwerken ook, die in kerken, tempels of 

andere openbare gebouwen zijn geplaatst; 
te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen. 

 
 

Artikel 58. Beschadiging van onroerende eigendommen (art. 534 ter Sw.)  

Het is verboden om opzettelijk andermans onroerende eigendom te beschadigen of te vernielen. 

 
Artikel 59. Vernieling van bomen en enten (art. 537 Sw.) 

 
Het is verboden om kwaadwillig een of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden, te verminken 
of te ontschorsen dat zij vergaan, of een of meer enten te vernielen. 

 
 

Artikel 60. Vernieling van afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van 
grenspalen en hoekbomen en het dempen van grachten (art. 545 en 563/2° Sw.) 

 
Het is verboden: 

* levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken; 
* landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen, ook gemaakt, te vernielen; 
* grenspalen, hoekbomen of andere geplant of erkend om de grenzen tussen erven te bepalen, te 

verplaatsen of te verwijderen; 
* grachten geheel of ten dele te dempen. 

 
 

Artikel 61. Beschadiging van roerende eigendommen (art. 559/1° Sw.) 
 
Het is verboden om opzettelijk andermans roerende goederen te beschadigen of te vernielen. 
 
 
Artikel 62. Nachtlawaai (art. 561/1° Sw.) 
 
Het is verboden tussen 22 uur en 7 uur de nachtrust van de inwoners te verstoren. 
 
 
 
 

 
  6. Gemengde inbreuken 
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Artikel 63. Feitelijkheden of lichte gewelddaden (art. 563/3° Sw.) 

 
Het is verboden voorwerpen op iemand te werpen die de persoon hinderen, bevuilen of schade 
veroorzaken. 

 
 

Artikel 64. Gewone diefstal (art. 461 en 463 van het Sw.) 

 
Gewone diefstal wordt gestraft met een administratieve sanctie als:  

* het feit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe; 
* het nadeel kleiner is dan of gelijk aan 250€; 
* de dader of daders hebben met inbegrip van het nieuwe feit, minder dan vier (pogingen) 

winkeldiefstallen gepleegd in de afgelopen twee jaar (volgens de Algemene Nationale 
Gegevensbank); 

* op de grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast; 
* er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gepleegd; 
* er zijn geen aanwijzingen van een georganiseerd karakter van de feiten.  

Deze voorwaarden worden cumulatief toegepast. 
 
 
Artikel 65. Vernielen van voertuigen (art. 521, 3de lid van het Sw.) 

 
De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van 
rijtuigen, wagons en motorvoertuigen is verboden. 
 
 
Artikel 66. Graffiti (art. 534 bis van het Sw.) 
 
Het is verboden zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen. 
 
 
Artikel 67. Verbod gezichtsbedekking (art. 563 bis van het Sw.) 

 
Het is verboden om zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de publiek toegankelijke 
plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen zodat men niet 
herkenbaar is. 
 
Dit verbod geldt evenwel niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met 
het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens 
arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten. 
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7.1 Overtredingen van de eerste categorie 
 
 

Artikel 68 (art. 22bis, 4°, a van de wegcode) 
 
 
Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve: 

* op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een 
andere kleur en waar de letter ‘P’ aangebracht is; 

* op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 
 
 

Artikel 69 (art. 22ter.1,3° van de wegcode) 
 

Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de 
verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden 
A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en 
parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering. 

 
 

Artikel 70 (art. 22 sexies 2 van de wegcode)  
 

In voetgangerszones is het parkeren verboden. 

 
 

Artikel 71 (art. 23.1, 1° van de wegcode) 
 

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting. 
Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant 
opgesteld worden. 

 
 

Artikel 72 (art. 23.1, 2° van de wegcode) 
 

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld: 
* buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke 

berm; 
* indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van 

de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden; 
* indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk 

op de rijbaan opgesteld worden; 
* indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden. 

 
 
 
 
 
 

 
  7. Verkeer 
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Artikel 73 (art. 23.2, lid 1, 1° tot 3° en art. 23.2 lid 2 van de wegcode) 
 
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden: 

1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;  
3° in één enkele file. 

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan par- 
keren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden. 
 
 
Artikel 74 (art. 23.3 van de wegcode) 

 
Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 
75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de 
andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien 
in artikel 70.2.1.3°.f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
 
 
Artikel 75 (art. 23.4 van de wegcode) 
 
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het 
gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te 
hinderen of onveilig te maken. 
 
 
Artikel 76 (art. 24, lid 1, 2°, 4° en 7° tot 10° van de wegcode) 
 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een 
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen 
hinderen, inzonderheid: 

* op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of 
de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 

* op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor 
voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen; 

* in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbij 
gelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering; 

* op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke 
reglementering; 

* op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen 
waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant 
van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt; 

* op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, 
lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die 
verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt. 

 
 
 
 
 
 
 



26 

 
 
 

Artikel 77 (art. 25.1 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° van de wegcode) 
 
Het is verboden een voertuig te parkeren: 

* op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op 
elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou 
verhinderen; 

* op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte 
aanwijst; 

* voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar 
op die inrij is aangebracht; 

* op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou 
verhinderen; 

* buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 
is aangebracht; 

* op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het 
verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; 

* op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg; 

* op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, 
wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen; 

* op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 
* buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee 

rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt. 

Artikel 78 (art. 27.1.3 van de wegcode) 

Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf 
mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. 
 
 
Artikel 79 (art. 27.5.1, 27.5.2 en 27.5.3 van de wegcode) 
 
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens 
langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren. 
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto’s, slepen en aanhangwagens 
met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, 
behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht. 
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren. 
 
 
Artikel 80 (art. 27bis van de wegcode) 
 
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document 
op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een 
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig. 
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Artikel 81 (art. 70.2.1 van de wegcode) 
 
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht 
nemen. 
 
 
Artikel 82 (art. 70.3 van de wegcode)  
 
Het verkeersbord E11 niet in acht nemen. 

 
 
Artikel 83 (art. 77.4 van de wegcode) 
 
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken. 
 
 
Artikel 84 (art. 77.5 van de wegcode) 
 
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 
het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan. 
 
 
Artikel 85 (art. 77.8 van de wegcode) 
 
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op 
de grond zijn aangebracht. 
 
 
Artikel 86 (art. 68.3 van de wegcode) 
 
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door 
automatisch werkende toestellen.  
 
 

Artikel 87 (art. 71 van de wegcode) 

 
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door 
automatisch werkende toestellen. 
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7.2. Overtredingen van de tweede categorie 
 
 

Artikel 88 (art. 24, lid 1, 1°, 2°, 4°, 5° en 6° van de wegcode) 
 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een 
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen 
hinderen, inzonderheid: 

* op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens 
plaatselijke reglementering; 

* op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de 
rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 

* op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze 
oversteekplaatsen; 

* op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering 
onder de bruggen; 

* op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid 
onvoldoende is. 

 
 

Artikel 89 (art. 25.1, 4°, 6°, 7° van de wegcode) 
 
Het is verboden een voertuig te parkeren: 

* op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 
op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden; 

* op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; 
* wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden. 

 
 
Artikel 90 (art. 25.1, 14° van de wegcode) 
 
 
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 
70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door 
personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 
27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
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Artikel 91. De behandelende ambtenaar 
 
§1. Het toezicht op de naleving van het Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement gebeurt door de 

politie of de daartoe aangestelde ambtenaar en het personeel van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, in het raam van hun bevoegdheid. 

 
§2. De inbreuken die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties kunnen 

eveneens worden vastgesteld door de volgende personen: 
* De gemeenteambtenaren die voldoen aan de door de Koning vastgelegde minimumvoorwaarden, 

bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad inzake de selectie, aanwerving, opleiding 
en bevoegdheid, en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen. Ingeval van een 
meergemeentepolitiezone, kunnen deze gemeenteambtenaren-vaststellers vaststellingen 
verrichten op het grondgebied van alle gemeenten die deel uitmaken van deze politiezone, en 
desgevallend, van de gemeenten van een of meer andere zones, op voorwaarde dat er een 
voorafgaande overeenkomst daartoe werd gesloten tussen de betrokken gemeenten van de 
politiezone van oorsprong van de ambtenaar en, in voorkomend geval, de gemeente die tot een 
andere politiezone behoort; 

* De provinciale of gewestelijke ambtenaren, de personeelsleden van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven die hiertoe binnen het raam van 
hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen; 

* De personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen die behoren tot één van de door 
de Koning bepaalde categorieën, binnen het raam van hun bevoegdheden; 

* De aangewezen ambtenaar belast met het opleggen van een administratieve geldboete is de 
provinciaal sanctionerend ambtenaar. 

 
§2. De strafbepaling voor de gemengde inbreuken (hoofdstuk 6) inclusief de verkeersovertredingen 

(hoofdstuk 7) gebeurt door de procureur des Konings of door de hiertoe aangestelde 
sanctionerende provinciale ambtenaar. Dit volgens de bepalingen van de protocollen die werden 
afgesloten tussen de procureur des Konings en de gemeentebesturen. Deze protocolakkoorden 
worden als bijlage gevoegd aan dit reglement. 

 
§3. De strafbepaling van alle andere artikelen gebeurt door de door de gemeente aangestelde 

provinciale ambtenaar. 
 

 
Artikel 92. Leeftijdsgrens 

 
De sancties omschreven in dit reglement en het protocolakkoord zijn enkel van toepassing op 
meerderjarige overtreders en op minderjarige overtreders die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt 
op het ogenblik van de feiten. De wet van 24 juni 2013 preciseert immers dat een minderjarige die de 
volle leeftijd van 14 jaar bereikt het voorwerp kan uitmaken van een administratieve geldboete, zelfs 
wanneer deze persoon op het ogenblik van de beoordeling van de feiten meerderjarig is geworden. De 
bepalingen van hoofdstuk 7 in dit reglement (verkeer) zijn enkel van toepassing op meerderjarige 
overtreders. 

 
 
 
 
 
 

 
 

8. Procedure en strafbepalingen 
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Artikel 93. De administratieve sancties voor overtredingen niet-verkeer 
 

§1. Dit artikel is van toepassing op alle overtredingen uit dit reglement met uitzondering van de 
verkeersovertredingen voorzien in hoofdstuk 7 van dit reglement. 

 
§2. De administratieve geldboete bedraagt minimum € 60,00 en is proportioneel in functie van de 

zwaarte van de feiten die haar verantwoorden. 
 
 
§3. In geval van herhaling wordt de administratieve geldboete verdubbeld. De geldboete bedraagt 

maximaal  € 350,00 voor meerderjarigen of maximaal € 175,00 voor minderjarige overtreders die 
de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd 
gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de 
nieuwe vaststelling van de inbreuk. 

 
§4. De persoon, eigenaar van een instelling, aan wie reeds tweemaal een administratieve boete werd 

opgelegd naar aanleiding van een overtreding in verband met die instelling, zal worden 
gesanctioneerd met de administratieve sluiting van de instelling gedurende een termijn van 
maximum drie maanden. Deze sanctie wordt opgelegd door het bevoegde college van burgemeester 
en schepenen evenwel na voorafgaande verwittiging van de overtreder. Deze verwittiging bevat een 
uittreksel van het overtreden reglement of van de overtreden verordening. De sanctie wordt per 
aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de overtreder. 

 

5. In geval van samenloop van verscheidene overtredingen waarvoor administratieve geldboetes 
voorzien zijn, wordt één enkele administratieve sanctie voorzien, in verhouding tot de ernst van het 
geheel van de feiten en met een maximum van € 350,00 voor meerderjarige overtreders of € 175,00 
voor minderjarige overtreders die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het ogenblik van 
de feiten.  

 
§6. Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is en een 

overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente 
afgeleverde toestemming of vergunning of een administratieve sluiting van een instelling is 
voorzien, wordt alleen de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken. 

 
§7. Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve geldboetes worden 

verminderd, zonder dat zij ooit lager mogen zijn dan € 10,00.  
 
 

Artikel 94. De administratieve sanctie voor verkeersovertredingen 
 

Dit artikel is van toepassing op de verkeersovertredingen voorzien in hoofdstuk 7 van dit reglement. De 
bedragen van de boetes voor deze laatste overtredingen zijn conform het KB van 9 maart 2014 gewijzigd 
in het KB van 9 juli 2018 als volgt: 

* € 58,00 voor overtredingen van de eerste categorie (hoofdstuk 7.1 van dit reglement); 
* € 116,00 voor overtredingen van de tweede categorie (hoofdstuk 7.2 van dit reglement). 

 
 

Artikel 95. De lokale bemiddelingsprocedure 
 

§1. Bij minderjarigen die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten wordt de 
beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete steeds voorafgegaan door een 
bemiddelingsprocedure. 
 

§2. Bij meerderjarigen kan de bemiddeling worden voorgesteld als alternatieve maatregel. 
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§3. De bemiddelaar wordt aangesteld door het lokaal bestuur en voldoet aan de voorwaarden zoals 
bepaald in het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en 
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. 
 

§4. De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de schade in 
de meest brede betekenis. 

 
De bemiddelaar probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen hiertoe bereid zijn, 
een diepgaand dialoog en ontmoeting tot stand te brengen, met inbegrip van één of meerdere 
momenten van directe ontmoeting. 

 
§4. De bemiddelaar wordt door de sanctionerende ambtenaar op de hoogte gebracht van de relevante 

feiten van de zaak. 
 

Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat de bemiddeling is, hoe 
deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten 
en welke hun rechten en plichten zijn. 

De bemiddelaar verstrekt de sanctionerende ambtenaar informatie over de stand van zaken 
betreffende de bemiddeling, wanneer de sanctionerende ambtenaar hem hiertoe verzoekt. De 
bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee aan de sanctionerende 
ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt beëindigd zonder resultaat, wordt 
dit eveneens zo snel mogelijk meegedeeld. 
 

§5. De sanctionerende ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met de 
stand van zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet kan afgerond worden 
voor het verstrijken van de termijn zoals voorzien in artikel 26 van de wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 
De sanctionerende ambtenaar moet op afdoende wijze motiveren waarom hij, niettegenstaande een 
geslaagde bemiddeling of een vooruitzicht op een geslaagde bemiddeling, toch opteert voor het 
opleggen vaneen administratieve boete. 

 
 

Artikel 96. Slotbepalingen 
 

§1. Alle artikelen van eerder uitgevaardigde politieverordeningen die strijdig zijn met deze 
politieverordening worden geacht te zijn opgeheven. 

 
§2. Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet afgekondigd 

en bekendgemaakt worden. 
 

§3. Overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet zal een afschrift van dit reglement 
worden overgemaakt aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank. Tevens zal een afschrift worden 
overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings en aan de korpschef van de lokale 
politie Schelde-Leie. 

 
§4. De protocolakkoorden worden in bijlage gevoegd aan dit reglement en bekendgemaakt conform 

art.23 §1 van de wet van 24 juni 2013. 
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Ondervind je hinder in jouw wijk? Heb je last van overlast? Aarzel niet en meld 
dit aan je gemeente of aan de juiste politiedienst: 

 
• Is het DRINGEND? (bijv. nachtlawaai, diefstal): bel het 101-nummer! Dit is de 

snelste manier om een politiepatrouille ter plaatse te sturen. 
 
• Is het NIET DRINGEND? (bijv. sluikstorten, graffiti): neem contact met je 

gemeentedienst of wijkinspecteur*. Je kan ook altijd een mail sturen naar 
contact@pzschelde-leie.be. 

 
 

*Wie is jouw wijkinspecteur? Zoek het online op: www.scheldeleie.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeente De Pinte 
Koning Albertlaan 1 
9840 De Pinte 
09 280 80 80 
www.depinte.be 
communicatie@depinte.be 

Gemeente Gavere 
Markt 1 
9890 Gavere 
09 384 53 11 
www.gavere.be 
secretariaat@gavere.be 

Gemeente Nazareth 
Dorp 1 
9810 Nazareth 
09 382 82 82 
www.nazareth.be 
info@nazareth.be 

Gemeente Sint-Martens-Latem 
Dorp 1 
9830 Sint-Martens-Latem 
09 282 17 00 
www.sint-martens-latem.be 
gemeente@sint-martens-latem.be 

Politie Schelde-Leie 
Florastraat 19 
9840 De Pinte 
09 321 76 60 
www.scheldeleie.be 
contact@pzschelde-leie.be 


