ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN

Art.1. Voor de toepassing van onderhavig reglement verstaat men onder:
“openbare weg”:
weg” het gedeelte van het grondgebeid van de gemeente als hoofdzakelijk
aangewend voor het verkeer van personen of van voertuigen en toegankelijk voor
iedereen, binnen de perken als voorzien door de wetten, besluiten en reglementen.
“openbare ruimte”:
ruimte” de openbare weg, de terreinen die open zijn voor het publiek (parken,
publieke tuinen, pleinen en speelpleinen, …), de terreinen die niet openstaan voor het
publiek doch wel open zijn voor een bepaald aantal personen (parkings bij handelszaken,
al dan niet betaalparkings,…)
“openbare plaats”:
plaats” elke plaats die toegankelijk is voor het publiek, ondermeer de
openbare ruimte, de drankgelegenheden, de hotels, de herbergen, de restaurants, de
ontspanningsplaatsen, de winkels, het openbaar vervoer, de stations, …
“vakantiekampen”:
“vakantiekampen” verblijf van een groep kinderen van een jeugdbeweging als erkend
door de Franstalige, de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap of door de bevoegde
overheid van een Lidstaat van de Europese Unie en door deze georganiseerd in een
welbepaalde plaats.
“rechtspersoon”:
“rechtspersoon” elke persoon vallend onder het publiekrecht of het privaatrecht,
opgericht krachtens een wet of een wettelijke bevoegdverklaring, die aan deze
rechtspersoonlijkheid verleent.
“nachtwinkel”:
“nachtwinkel” elke vestiging zoals bepaald in de wet van 10 november 2006 aangaande
de openingstijden in de handel, het handwerk en de diensten, dit wil zeggen waarvan de
netto handelsoppervlakte niet groter is dan 150 m², die geen enkele andere activiteit
uitoefent dan de verkoop van algemene voedingsproducten en huishoudartikels en die
permanent en zichtbaar de vermelding “magasin de nuit“ (nachtwinkel) uithangt.
“huishoud
“huishoudelijk
uishoudelijk afval”:
afval” alle afval voortkomend uit de gebruikelijke huishoudelijke
activiteit en afval als door een regeringsbesluit gelijkgesteld met zulks afval,
overeenkomstig het decreet van het Waalse Gewest van 27.06.1996 aangaande het afval.
“alcoholische
“alcoholische dranken”:
dranken” alle dranken met een vermeld alcohol-volumegehalte of elke
ambachtelijke drank die ethanol bevat.
Art. 2. § 1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden voorlopig en
herroepbaar afgegeven, onder de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die
de verantwoordelijkheid van de gemeente niet in het gedrang brengt. Ze kunnen op ieder
moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.
§ 2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de
vergunningsakte en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan
anderen, noch de openbare veiligheid, rust, gezondheid of reinheid in het gedrang kan
brengen.
§ 3. Wanneer de vergunningsakte betrekking heeft op:
een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet
deze zich op de plaats in kwestie bevinden;
een activiteit op de openbare ruimte of een bezetting ervan, moet de begunstigde
deze bij zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting.
In beide gevallen moet de akte getoond worden op elk politieverzoek of verzoek van de
ambtenaren als aangesteld voor het opzoeken van de inbreuken op onderhavig Algemeen
Politiereglement.
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§ 4. De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit
het al dan niet foutief uitoefenen van de activiteit als beoogd door de toelating.
Art. 3. Wanneer de openbare veiligheid, reinheid, gezondheid of rust in het gedrang zijn
door situaties die hun oorzaak hebben in privé-eigendommen, neemt de Burgemeester de
nodige besluiten.
De houders van een recht als met betrekking tot deze besluiten, moeten er zich naar
schikken.
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te
betekenen, kan de Burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico en nadeel
van de in gebreke blijvende partijen die solidair de kosten moeten dragen.
Art. 4. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet
naleeft, is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
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HOOFDSTUK II – DE OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Art. 5. Het is verboden op welke manier dat ook zij, door eigen toedoen of door toedoen
van personen, dieren of zaken waarover men toezicht of zeggenschap heeft, galerijen en
doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn, te bevuilen:
Ieder die de bovenvermelde bepalingen heeft overtreden, moet de zaken onmiddellijk
opnieuw reinigen, zoniet zal de Gemeente het doen op kosten, risico en nadeel van de
overtreder.
Art. 6. Behoudens voorafgaande vergunning van de Burgemeester is het verboden tekens
of opschriften te maken met welk product dat ook zij, op de rijwegen en trottoirs van de
openbare ruimte.
Art. 7. De verkopers van voedingswaren die onmiddellijk en buiten worden verbruikt,
alsmede de organisatoren van manifestaties, dienen het nodige te doen opdat hun
klanten de openbare ruimte rond hun handel of de plaats van de manifestatie, niet
bevuilen. Zij zijn gehouden tot het plaatsen van een voldoende aantal vuilnisbakken
alsmede te waken over het verwijderen daarvan overeenkomstig het gemeentelijk
reglement over het afvalbeheer.
Art. 8. De organisatoren van manifestaties zijn gehouden om de plaatsen van de
manifestatie en de omgeving daarvan onmiddellijk na de manifestatie in hun
oorspronkelijke staat te herstellen, behoudens andersluidende bepaling in de
toelatingsakte daartoe.
Art. 9. Het is verboden elders te urineren of uitwerpselen achter te laten op de openbare
ruimte, alsmede in de galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek
toegankelijk zijn, dan in de daartoe bestemde plaatsen.
Art. 10. Het is verboden om enige om het even welke materie, bestemd als voedsel voor
loslopende dieren of duiven, achter te laten, te deponeren of te werpen op openbare
ruimtes, met uitzondering van voedsel bestemd voor vogels in tijden van vorst.
Art. 11. De personen die een hond begeleiden zijn gehouden de uitwerpselen als door
deze in openbare ruimtes uitgestoten, met inbegrip van pleinen, parken, groene ruimtes
in lanen en openbare parken, met uitzondering van goten en speciaal daartoe voorziene
en aangepaste plaatsen, op te ruimen.
Art. 12. De beschikking van het artikel 11 is niet van toepassing op de slechtziende die
alleen begeleid is door zijn geleidehond.
Afdeling 2. Het onderhoud van voetpaden, bermen en eigendommen
Art. 13. De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen, dienen te worden
onderhouden en schoon gehouden. Deze verplichtingen berusten:
1. voor de bewoonde gebouwen, op de bezetter, de eigenaar, de houder van een
recht of de mede-eigenaars van het gebouw, of op de personen die gelast zijn met
het dagelijks onderhoud van de plaatsen;
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2.

3.

voor de gebouwen die niet bestemd zijn voor bewoning, op de conciërges, de
portiers, de bewakers of op de personen die gelast zijn met het dagelijks
onderhoud van de plaatsen;
voor de niet bezette gebouwen of de onbebouwde terreinen, op de houder van een
zakelijk recht op de onroerende goederen.

Art. 14. De goede staat van onroerende eigendommen (terreinen of gebouwen) moet op
ieder moment verzekerd zijn, zodat ze in niets de naburige percelen of de gebruikers van
de openbare ruimte schaden.
Afdeling 3. De waterplassen,
waterplassen, waterwegen, leidingen,
leidingen, fonteinen.
Art. 15. Het is verboden op welke manier dan ook, de leidingen, putten en uitrustingen
bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, te versperren.
Art. 16. Het is verboden te baden in de fonteinen, er dieren in te laten baden alsmede er
om het even wat in te wassen of onder te dompelen.
Afdeling 4. Het verwijderen van bepaalde afvalstoffen.
Art. 17. De openbare afvalbakken dienen uitsluitend voor het deponeren van kleine
voorwerpen gebruikt door voorbijgangers alsmede voor het deponeren van hondenpoep.
Het is verboden er andere voorwerpen of afval in te deponeren.
Art. 18. Het gebruik van containers die door de gemeenteadministratie of met haar
goedkeuring in openbare ruimtes worden geplaatst, is strikt voorbehouden aan de
personen en voorwerpen die zij heeft vastgesteld. Het is verboden er andere voorwerpen
of afval in te deponeren.
Art. 19. Het is verboden om naast en ondermeer aan de voet van openbare afvalzakken
of containers, beoogd in de vorige artikelen, elk om het even welk afval, al dan niet
verpakt, te deponeren.
Art. 20. De fysische personen of de rechtspersonen die met een maatschappij een
overeenkomst gesloten hebben voor het ophalen van hun afval, ander dan huishoudelijk
afval, dienen de gemeenteadministratie te verwittigen van de dagen en de uren van de
ophaling.
Dit artikel beoogt niet de vrije beroepen zoals de geneesheren, veeartsen, …
Afdeling 5. Mobiele verblijven en kamperen.
Art. 21.
21. Behoudens afwijking toegekend door de Burgemeester, is het verboden om
langer dan 24 uur achtereen, op het grondgebied van de gemeente, op elke daartoe niet
ingerichte openbare ruimte, te kamperen of te verblijven in een wagen, een vrachtwagen,
een caravan of een daartoe ingericht voertuig;
Afdeling 6. Aangaande de aanplakking.
Art. 22. §1. Het is verboden om op de openbare ruimte, affiches, vlugschriften, stickers of
plakbriefjes aan te brengen, te doen aanbrengen of te plakken, zonder daartoe de
vergunning bekomen te hebben van de Burgemeester en van de eigenaar van de
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plaatsen, of zonder zich te schikken naar de voorwaarden als bepaald in de
vergunningsakte.
§2. De affiches, vlugschriften, stickers of plakbriefjes die aangebracht worden in
overtreding van onderhavig reglement, dienen op eerste verzoek van de politie
verwijderd te worden, bij gebreke waaraan de overheid ambtshalve zal overgaan tot hun
verwijdering, op kosten, lasten en risico’s van de overtreder.
§3. De verkiezingsaffiches en de wettelijk door de ministeriële ambtenaren aangebrachte
aanplakking vallen niet onder de voorgaande alinea’s.
Art. 23. Het is verboden de affiches, vlugschriften, stickers of plakbriefjes als
aangebracht met een vergunning van de overheid, te bevuilen, te bedekken, te
beschadigen, te vernielen of ze zonder toelating te verwijderen.
Art. 24. Het is verboden affiches te plakken of op te hangen op verkeersborden of palen.
Het plaatsen van een tijdelijke bewegwijzering kan door de Burgemeester toegestaan
worden, aan de voorwaarden die hij zal vastleggen in zijn toelatingsbesluit.
Afdeling 7. Aangaande de bosbouw.
Art. 25. Niettegenstaande de bepalingen van het artikel 15, brengt de exploitant de
betrokken gemeente, uiterlijk twee werkdagen voor het begin van de werkzaamheden
van het afvoeren en het vervoer, op de hoogte van de gemeentewegen die zullen gebruikt
worden voor deze werkzaamheden totdat er een weg bereikt wordt die gemakkelijk het
kruisen van twee autovoertuigen toelaat over de gehele lengte.
De gemeente of de exploitant kan het opstellen van een tegensprekelijke plaats van
bevinding vragen. Bij gebreke aan zulk een staat, zijn de wegen en de bermen ervan
geacht zich in een goede staat te bevinden voor de werkzaamheden van het afvoeren of
het vervoer.
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HOOFDSTUK III – DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VLOTTE DOORGANG
Afdeling 1. Samenscholingen, betogingen, optochten
Art. 26. Behoudens de in volgend artikel beoogde vergunning is het verboden op de
openbare ruimte samenscholingen te veroorzaken die het verkeer van voertuigen of van
voetgangers kunnen storen, of eraan deel te nemen.
Art. 27. Iedere samenscholing, betoging of optocht, van welke aard ook, in openbare
ruimtes of galerijen en doorgangen op voor het publiek toegankelijk privé-domein, is
onderworpen aan de vergunning van de Burgemeester.
De aanvraag om de vergunning dient schriftelijk verstuurd te worden aan de
Burgemeester, minstens twintig kalenderdagen voor de voorziene datum, tenware het
een gevolg zou zijn van een onvoorzienbare gebeurtenis.
Afdeling 2. Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimtes
Art. 28. Het is voor het cliënteel van grootwarenhuizen verboden om de winkelkarretjes
achter te laten op de openbare weg en, in ieder geval, buiten de grenzen van de
grootwarenhuizen. De uitbaters zijn ertoe gehouden om alle eigen maatregelen te
nemen, teneinde naleving van onderhavige bepaling. Zij zijn, daarenboven, gehouden om
de identificatie van de winkelkarretjes te verzekeren.
Art. 29. Het gebruik van steps, rolschaatsen of skateboards is enkel toegelaten op
voorwaarde dat de veiligheid van voetgangers, noch de vlotte doorgang, noch de
integriteit van openbare uitrustingen, in het gedrang worden gebracht. De
Gemeenteraad kan het evenwel verbieden op plaatsen die zij bepaalt. Zij zal dit verbod
aan de gebruikers kenbaar maken door het plaatsen van pictogrammen die de verboden
toestellen weergeven, in een rood omrande cirkel.
Art. 30. Behoudens toelating van het Gemeentecollege, zijn inzamelingen en
inzamelingen door verkoop verboden op openbare ruimtes en in openbare plaatsen.
De vraag om toelating dient ingediend te worden binnen een termijn van twintig
kalenderdagen voor de activiteit.
De houders van een toelating als afgeleverd door een provinciale, regionale,
gemeenschaps- of federale overheid, gelast deze af te leveren, zijn niet onderworpen aan
onderhavig artikel.
Art. 31. De verkoop en het aanbod tot verkoop alsmede de gratis bedeling, op de
openbare weg, van verschillende producten en voorwerpen, is verboden, tenware deze
verkoop, aanbod tot verkoop of verdeling, gebeurt op een plaats als aangeduid door het
Gemeentecollege, onder de dekking van een toelating of van een domeinconcessie.
De houders van een toelating als afgeleverd door een provinciale, regionale,
gemeenschaps- of federale overheid, gelast deze af te leveren, zijn niet onderworpen aan
onderhavig artikel.
Art. 32. Het is verboden om alcoholische dranken te verbruiken op de openbare weg. Dit
verbod is niet van toepassing op genoegzaam vergunde terrassen alsmede bij
commerciële, feestelijke of sportieve manifestaties als toegelaten door de
gemeenteoverheid, op de plaatsen als vastgesteld in het toelatingsbesluit.
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Art. 33. Het is verboden om alcoholische dranken te verkopen of te verdelen op de
openbare weg, buiten de plaatsen waar het verbruik ervan toegelaten is krachtens
voorgaand artikel. Het plaatsen van een automaat voor alcoholische dranken is verboden
in openbare ruimtes. Daarenboven, zo deze geplaatst is buiten deze openbare ruimte,
mag hij slechts toegankelijk zijn voor de klant tijdens de openingsuren van de vestiging
waar hij geïnstalleerd is.
Art. 34. Het is verboden om in of rondom openbare ruimtes, enig apparaat of toestel te
installeren bestemd om het bezoek te verbieden van bepaalde categorieën personen voor
bepaalde zones van de openbare ruimte.
Afdeling 3. De privatieve ingebruikname van de openbare ruimte
Art. 35. Ieder privatieve bezetting van de openbare weg op het niveau van de begane
grond, is onderworpen aan de toelating van het Gemeentecollege.
Art. 36. Het is verbonden om, zonder toelating van het Gemeentecollege, de openbare
weg met enig voorwerp te bezetten teneinde een uitsluitend publicitair doel. Dit artikel
beoogt niet de voertuigen, rijdend of geparkeerd, op de openbare weg, overeenkomstig de
reglementaire bepalingen inzake het wegverkeer.
Art. 37. Het bezetten van de openbare ruimte, door een terras, is onderworpen aan de
voorafgaandelijk toelating van het Gemeentecollege, na gunstig advies van de beheerdereigenaar.
Art. 38. Niemand mag werken aanvangen of materialen of machines plaatsen op de
openbare weg, zonder daartoe voorafgaandelijk toelating te hebben van het
Gemeentecollege.
Art. 39. Eenieder die zal overgegaan zijn tot de uitvoering van werken of het stallen van
materialen op de openbare weg, is gehouden deze terug in staat te zetten waarin hij zich
bevond voor deze werken, en dit onmiddellijk na het einde van de werken of van het
bezetten van de openbare weg.
Art. 40. Het opzetten van een stelling of een afsluiting op de openbare weg, is
onderworpen aan de voorafgaandelijk toelating van het Gemeentecollege.
Art. 41. Ongeacht de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, is het
verboden om, zonder voorafgaande toelating van het Gemeentecollege, over de openbare
weg spandoeken, wimpels of vlaggen op te hangen.
Art. 42. De ingangen van kelders en toegangen tot ondergrondse ruimtes op de openbare
weg, mogen slechts geopend worden gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen
waarvoor opening vereist is, en met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid
van de voorbijgangers te waarborgen.
Afdeling 4. De voorzorgen en de verplichtingen als te nemen bij sneeuw of vorst.
Art. 43. De voetpaden die bedekt zijn met sneeuw of ijzel dienen sneeuw- en gladvrij
gemaakt te worden over de gehele breedte voor voetpaden van minder dan 1,5 meter
breedte en over een breedte van minimum 1,50 meter voor de bredere voetpaden.
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Art. 44. De ijspegels die zich vormen aan de hoger gelegen delen van gebouwen, die over
de openbare weg uitsteken, dienen verwijderd te worden.
Art. 45. De verplichtingen voorzien in voorgaande artikelen van deze afdeling, behoren
tot:
1.
voor de appartementsgebouwen: de conciërges, syndici, voorzitters van de
beheerraad, personen die speciaal gelast zijn met het dagelijks onderhoud van
de plaatsen of deze die aangesteld zijn door een intern reglement, en, bij
gebreke, solidair ten laste van alle bezetters;
2.
voor de particuliere woningen: de bezetter;
3.
voor de gebouwen niet bestemd voor bewoning: de conciërges, portiers,
bewakers, of de personen die gelast zijn met het dagelijks onderhoud van de
plaatsen;
4.
voor de niet-bezette gebouwen of de onbebouwde terreinen, de houder van een
zakelijk recht op het onroerend goed.
Art. 46. Bij vriesweer, is het verboden om water op de openbare weg te lozen, te doen of
te laten lopen.
Art. 47. Het is elke buurtbewoner verboden om de sneeuw terug te gooien op de
ontsneeuwde delen van de rijweg, zoals bepaald in de wegcode.
Art. 48. Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, waterbekkens, vijvers en
waterlopen, behoudens toelating van de Burgemeester.
Afdeling 5. Het gebruik van gevels van gebouwen
Art. 49. De eigenaars van een gebouw dienen, zonder dat dit voor hen enige
schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of de puntgevel van hun gebouw, ook
wanneer deze zich buiten de rooilijn bevindt, het aanbrengen toe te staan van:
1° een plaats met de straatnaam;
2° alle verkeersborden;
3° kabels voor distributie van elektriciteit, televisiedistributie, telefoonlijnen of
glasvezelkabels;
4° de uitrusting van de openbare verlichting;
5° van spiegels bestemd om de verkeersveiligheid te bevorderen;
Afdeling 6. Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van
van de openbare
veiligheid
Art. 50. Eenieder die zich op de openbare weg of in een plaats toegankelijk voor het
publiek bevindt, dient zich onmiddellijk te schikken naar de bevelen en de verzoeken van
de politieambtenaren teneinde:
1) de openbare veiligheid, rust, reinheid of gezondheid te behouden;
2) de opdrachten van de hulpdiensten en van de hulp aan personen in nood, te
vergemakkelijken.
Deze verplichting is eveneens van toepassing op de personen die zich in een
privaateigendom bevinden, wanneer de politieambtenaar daar binnengetreden is op
uitnodiging van de bewoners of in geval van brand, overstroming of oproep om hulp.
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Art. 51. Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een telefoonpaal
of signalisatietoestel bestemd om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren, is
verboden.
Art. 52. Iedere persoon die door de administratieve overheid aangemaand wordt om
bouwwerken, die dreigen in te storten en/of die de veiligheid van de voorbijgangers in
gevaar brengen, te herstellen of af te breken, dient daartoe onverwijld over te gaan, bij
gebreke waaraan er ambtshalve zal toe worden overgegaan door de administratie, op
kosten risico’s en lasten van de overtreder.
Art. 53. De werken die van aard zijn om stof of afval te verspreiden over de naburige
eigendommen of op de openbare weg, zoals het zandstralen van gevels, afbraakwerken,
… kunnen pas aangevangen worden na de gepaste maatregelen genomen te hebben,
teneinde deze ongemakken maximaal te beperken.
Art. 54. Iedere bezetter van een onroerend goed is gehouden erover te waken dat de
aanplantingen gesnoeid zijn zodat er geen enkele tak uitsteekt:
- over de rijweg op minder dan 4,5 meter boven de grond;
- over de berm of het voetpad, op minder dan 2,5 meter oven de grond;
Hij is daarenboven gehouden om gevolg te geven aan de bijkomende maatregelen als
voorgeschreven door de Burgemeester.
Art. 55. Geen enkele aanplanting of afsluiting
verkeerssignalisatie, op welke hoogte ook, verbergen.

mag

op

enige

wijze
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Art. 56. Het is verboden om bussen onder druk, die gas bevatten voor aanstekers
(bijvullingen) te verkopen aan minderjarigen (ter herinnering: minder dan 18 jaar).
Afdeling 7. Branden, overstromingen of andere rampen
Art. 57. De personen die zich bevinden in een gebouw waarin brand is uitgebroken, een
overstroming of een andere ramp hun veiligheid of die van hun buren bedreigt, moeten:
1. de toegang tot hun gebouw mogelijk maken;
2. onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen en de verzoeken van de Burgemeester,
van de brandweer, van de agenten van de Burgerlijke Bescherming, van de
politieambtenaren of van andere openbare diensten waarvan de tussenkomst
vereist is om het onheil te bestrijden;
3. alle tappunten en alle middelen voor het bestrijden van branden waarover zij
beschikken ter beschikking stellen.
Art. 58. Zijn verboden op de openbare weg en in voor het publiek toegankelijke plaatsen,
het parkeren van voertuigen en het plaatsen, zelfs tijdelijk, van zaken die het vinden
van de toegang tot of het gebruik van waterbronnen voor het uitdoven van branden,
kunnen verhinderen of storen.
Art. 59. Het is verboden de signalen voor identificatie of het vinden van waterbronnen
voor het uitdoven van branden te beschadigen, te verbergen of te laten verbergen.
Art. 60. De brandkranen, deksels of luiken die de kamers met brandkranen en putten
afsluiten, moeten steeds vrij, goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn.
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HOOFDSTUK IV – DE OPENBARE RUST
Art. 61. Het is verboden om tussen 22.00 uur en 07.00 uur, lawaai of gerucht te maken
als van aard om de rust van de bewoners te verstoren.

(het nachtgerucht wordt eveneens strafrechtelijk gestraft, zie art. 561-1° van het
Strafwetboek).
Art. 62. Is verboden, behoudens voorafgaandelijk vergunning van het Gemeentecollege,
elke manifestatie zoals concerten, bals of dansavonden, zowel op openbaar als op privéterrein, wanneer deze in openlucht, of onder een niet volledig afgesloten en overdekte
tent, plaatsvindt. Het Gemeentecollege kan haar toelating laten gepaard gaan met alle
voorwaarden die het nodig acht voor het goede verloop van de vergadering, met als doel
het behoud van de openbare orde.
De vraag om toelating als beoogd in het vorige artikel dient schriftelijk verstuurd te
worden aan de Burgemeester, minstens twintig kalenderdagen voor de voorziene datum.
Art. 63. §1. Elke bal of elk publiek concert dat georganiseerd wordt in een gesloten en
overdekte privé-ruimte of openbare ruimte, dient het voorwerp uit te maken van een
schriftelijke verklaring vanwege de organisator van de manifestatie aan de
Burgemeester, twintig kalenderdagen voor de voorziene datum.
§2. Deze verplichting beoogt niet de vestigingen zoals dancings of discotheken die het
voorwerp uitmaken van een milieuvergunning van klasse 2 voor dit type van activiteit.
Art. 64. De organisatoren van openbare of privé-vergaderingen, zijn gehouden erover te
waken dat het gemaakte lawaai de buren niet stoort. Desnoods, na 22.00 uur, houden zij
ramen en deuren gesloten.
Art. 65. De publieke bals zullen, behoudens meer dwingende gemeentelijke voorschriften
of schriftelijk afwijking als toegekend door de Burgemeester, uiterlijk om 03 uur in de
morgen beëindigd zijn.
Art. 66. Het gebruik van grasmaaiers, afkortzagen en cirkelzagen of andere luidruchtige
machines, is verboden op zon- en feestdagen voor 15.00 uur en na 18.00 uur, op minder
dan 100 meter van een woning, en in de week, tussen 20.00 uur en 07.00 uur. Een
afwijking kan stipt toegekend worden door de Burgermeester op uitdrukkelijke en
gemotiveerde aanvraag.
Dit verbod beoogt niet het gebruik van landbouwmachines in de uitoefening van het
beroep van landbouwer.
Art. 67. Zijn verboden, elk lawaai of gerucht, overdag of ’s nachts, als van aard om op
abnormale wijze de rust van de bewoners te verstoren, wanneer dit lawaai of gerucht
veroorzaakt worden zonder noodzaak, of te wijten zijn aan een gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg, of ze door het persoonlijk toedoen van hun veroorzaker
voortkomen, ofwel van toestellen in hun bezit of van dieren als onder hun toezicht.
Art. 68. Het gebruik van zevenklappers en vuurwerk is verboden op de openbare weg,
alsmede in openlucht en in de openbare plaatsen, behoudens schriftelijk toelating van de
Burgemeester. Dit verbod is niet van toepassing op Kerstnacht en op Oudejaarsavond,
tussen 22 uur en 02 uur.
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Art. 69. Behoudens toelating van de Burgemeester, is het gebruik van luidsprekers, van
versterkers of van andere toestellen die geluidsgolven produceren of reproduceren,
verboden.
Art. 70. Zonder nadeel aan het reglement aangaande de strijd tegen het lawaai, mag de
intensiteit van de geluidsgolven als geproduceerd in de privaateigendommen of in
voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, zo zij hoorbaar zijn op de openbare
weg, niet abnormaal de openbare rust of de rust van de bewoners, verstoren. De
inbreuken op onderhavig bepaling, begaan aan boord van voertuigen worden geacht
begaan te zijn door de bestuurder daarvan.
Dit artikel beoogt niet het uitoefenen van een activiteit die het voorwerp uitmaakt van
een milieuvergunning, in overeenstemming met deze.
Art. 71. De eigenaar of de gebruiker van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet
daar zo spoedig mogelijk een einde aan stellen.
Wanneer deze niet opdaagt binnen de 30 minuten na het afgaan van het alarm, mogen
de politiediensten de nodige maatregelen treffen om een einde te stellen aan deze hinder,
op kosten, risico en lasten van de overtreder.
Art. 72. §1. De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op de
etablissementen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts
onder bepaalde voorwaarden toegelaten.
§2. Ongeacht de wettelijke bepalingen betreffende de strijd tegen de geluidshinder, mag
geluid binnen de voor het publiek toegankelijke etablissement, zowel overdag als ’s
nachts, niet de stilte of de rust van de bewoners verstoren.
§3. Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen,
caféhouders, cabaretiers, restauranthouders, uitbaters van danszalen, om hun
etablissement te vergrendelen, zolang er zich een of meer klanten in bevinden.
§4. Wanneer, na twee inbreuken op de openbare rust en de rust van de bewoners,
vastgesteld door verslagen van de politie of door elke andere bevoegde agent, het
voortgebrachte geluid binnenin een etablissement als toegankelijk voor het publiek, of
waar alcoholische dranken geschonken worden, doorgaat met het verstoren van de rust
van de bewoners, zal de politie het etablissement kunnen ontruimen en sluiten.
Daarenboven zal het Gemeentecollege de uitbater bij besluit kunnen bevelen om het
dagelijks ten laatste om 22 uur te sluiten en het pas ’s anderendaags te openen vanaf 7
uur, en dit gedurende een maximum periode van 30 dagen.
In geval van recidive, binnen de 12 maanden, zal het Gemeentecollege een dagelijkse
sluiting kunnen bevelen van 20 uur tot 7 uur ’s morgens, gedurende een maximum
periode van 60 dagen.
Zo de toestand blijft duren, zal het Gemeentecollege een besluit kunnen nemen dat een
volledige sluiting beveelt gedurende een maximum periode van 30 dagen.
De bepalingen van onderhavige paragraaf worden aan de overtreder ter kennis gebracht
bij de vaststelling van de eerste twee inbreuken.
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Art. 73. Elk project van vestiging of van uitbating van een nachtwinkel op het
gemeentelijk grondgebied, is onderworpen aan de voorafgaande toelating van het
Gemeentecollege.
Het college kan haar toelating doen gepaard gaan met alle voorwaarden die het
noodzakelijk acht met het oog op het behoud van de openbare rust.
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HOOFDSTUK V – HET RESPECTEREN VAN PERSONEN EN VAN EIGENDOMMEN
De gedragingen voorzien in de drie eerste afdelingen van dit hoofdstuk, worden
strafrechterlijk gestraft. Zij kunnen eveneens het voorwerp uitmaken van een
Nieuwe
euwe
gemeentelijke administratieve sanctie, overeenkomstig het artikel 119bis van de Ni
Gemeentewet.
Voor de inbreuken op de artikelen 327 tot 330, 398, 448, 461 en 463 van het
Strafwetboek (art. 75, 76, 84 tot 87 van onderhavig reglement), kan de bestraffende
ambtenaar slechts een administratieve boete opleggen zo de Procureur des Konings,
binnen een termijn van 2 maanden, laat weten dat hij dat opportuun acht en dat hijzelf
geen gevolg zal geven aan de feiten. (art. 119 bis §8 al. 1 van de Nieuwe Gemeentewet).
Voor de inbreuken op de artikelen 526, 534 bis en ter, 537, 545, 559 1ste, 561 1ste en 563
2de en 3de van het Strafwetboek (art. 61, 74, 77 tot 83 van onderhavig reglement), kan de
bestraffende ambtenaar een administratieve boete opleggen zo:
- de Procureur des Konings hem binnen de 2 maanden bericht dat hij niet zal
vervolgen, zonder evenwel de feitelijkheid van de feiten in vraag te stellen;
- de Procureur des Konings hem zijn bedoelingen niet binnen de 2 maanden
meedeelt.
Hij kan geen administratieve boete opleggen zo, binnen de 2 maanden, de Procureur des
Konings de bestraffende ambtenaar bericht dat hij een inlichting of een onderzoek
geopend heeft, dat er vervolgingen aangevangen zijn of dat hij van mening is de bundel
te moeten klasseren bij gebreke aan voldoende tenlasteleggingen. (art. 119 bis §8 al. 2de
van de Nieuwe Gemeentewet).
Afdeling 1. Het respect voor personen
Art. 74. Het is verboden om feitelijkheden of lichte gewelddaden te plegen tegen een
persoon, in het bijzonder enig voorwerp op hem te werpen dat hem kan hinderen of
bevuilen. (zie art. 563 3° van het Strafwetboek).
Art. 75. Het is verboden om iemand met feiten, geschriften, prenten of zinnebeelden in
het openbaar te beledigen, zoals voorzien in het artikel 444 van het Strafwetboek. (zie
art. 448 van het Strafwetboek).
Art. 76. Het is verboden om opzettelijk verwondingen of slagen toe te brengen. (zie art.
398 van het Strafwetboek).
Afdeling 2. Het respect voor de eigendom
Art. 77. Het is verboden om graven, gedenktekens of grafstenen, monumenten,
standbeelden en andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering
bestemd zijn, schilderijen of kunstvoorwerpen die in openbare gebouwen geplaatst zijn,
… te vernietigen, neer te halen, te verminken of te beschadigen (zie art. 526 van het
Strafwetboek).
Art. 78. Het is verboden om opzettelijk andermans roerende eigendommen te
beschadigen of te vernielen (zie art. 559 1° van het Strafwetboek).
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Art. 79. Het is verboden om zonder vergunning graffiti aan te brengen op roerende of
onroerende goederen (zie art. 534 bis van het Strafwetboek).
Art. 80.
80. Het is verboden om vrijwillig andermans onroerende eigendommen te
beschadigen. (zie art. 534 ter van het Strafwetboek).
Art. 81. Het is verboden om kwaadwillig een boom om te hakken of te beschadigen of een
ent te vernielen. (zie art. 537 van het Strafwetboek).
Art. 82. Het is verboden om geheel of ten dele grachten te dempen, levende of dode hagen
af te hakken of uit te rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen uit welke materialen
ook gemaakt, te vernielen; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend
om de grenzen tussen de verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen.
(zie art. 545 van het Strafwetboek)
Art. 83. Het is verboden om stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen
ook gemaakt, te beschadigen. (zie art. 563 2° van het Strafwetboek).
Art. 84. De eenvoudige diefstal, zonder geweld noch bedreigingen en zonder verzwarende
omstandigheden volgens het Strafwetboek, kan het voorwerp uitmaken van een
administratieve sanctie. (zie art. 463 van het Strafwetboek).
Afdeling 3. De bedreigingen met een aanslag
Kan met gemeentelijke administratieve sancties bestraft worden:
Art. 85. Hij die, hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift, hetzij
door gebaren of zinnebeelden, dreigt met een aanslag op personen of eigendommen,
waarop een criminele straf gesteld is. (zie art. 327 en 329 van het Strafwetboek).
Art. 86. Hij die, hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift, onder
een bevel of onder een voorwaarde, dreigt met een aanslag op personen of eigendommen,
waarop een gevangenisstraf van minstens drie maanden gesteld is. (zie art. 330 van het
Strafwetboek).
Art. 87. Hij die, hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift,
wetens en willens een vals bericht gegeven heeft over het bestaan van gevaar voor een
aanslag op personen of eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is. (zie art. 328
van het Strafwetboek).
Afdeling 4. Diverse bepalingen (Enkel administratieve sanctie)
Art. 88.
88. Het is verboden om bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, de roerende en
onroerende eigendommen van anderen te vernielen, af te breken, te beschadigen of te
bevuilen.
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HOOFDSTUK VI - DIEREN
Art. 89. Het is verboden om op de openbare ruimte:
1.

dieren achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of een
ongemak kan opleveren voor personen of voor de dieren zelf; deze bepaling is
ook van toepassing in openbare parkings;

2.

agressieve dieren of dieren die personen of andere dieren kunnen bijten bij zich
te houden, als ze geen muilband dragen. Deze bepaling is ook van toepassing in
openbare parkings;

3.

zijn hond op te winden om aan te vallen of agressief te worden of hem
voorbijgangers te laten of te doen aanvallen of achtervolgen, ook al brengt dat
geen enkel kwaad gevolg of schade teweeg.

Art. 90. In openbare ruimtes, daar inbegrepen de galerijen en de doorgangen op
privaatterrein, toegankelijk voor het publiek, dienen honden door alle middelen
bijgehouden te worden, zodat zij zich niet verder dan 1,5 meter van hun baas kunnen
verwijderen. Evenwel mogen de honden, ingezet voor het bewaken van kuddes of voor de
jacht, zonder aan de leiband gehouden te worden, rondlopen gedurende de tijd als nodig
voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn en voor zover dat zij in het zicht van de
bewaker van de kudde blijven of terug zouden geroepen worden zodra de jacht beëindigd
is, indien het om jachthonden gaat.
Art. 91. De eigenaars van dieren of de personen die, al is het maar occasioneel, op de
dieren letten, dienen erover te waken dat deze dieren:
-

de buurt op geen enkele manier storen, en meer bepaald door ongepast en
herhaald schreeuwen of blaffen;
de aanplantingen of andere voorwerpen, die zich zowel in de openbare ruimte als
op privaatterrein bevinden, niet beschadigen.

Art. 92. Zonder nadeel aan de bepalingen van de wetten, decreten en reglementen, is het
verboden om op het gemeentelijk grondgebied, dieren te onderhouden en te houden
waarvan de soort, de familie of het type gekend zijn als zijnde boosaardig of wild en van
aard om de openbare rust en/of veiligheid en/of het gemak van doorgang, aan te tasten.
Art. 93. Het is verboden om bewust, bij gebreke aan voorzichtigheid of voorzorg, een
boosaardig of wild dier, of ook dieren waarover men de bewaking heeft, hetzij op
openbaar domein of op de privaateigendommen van anderen, te laten rondlopen.
Art. 94. Elke eigenaar of bezitter van een hond, is gehouden om de schikkingen te treffen
die beletten dat deze schade berokkent aan personen, aan dieren en/of aan goederen van
anderen.
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HOOFDSTUK VII – AMBULANTE ACTIVITEITEN
Art. 95. §1. Het is verboden om:
1.

een kermis te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor het
publiek toegankelijk openbaar- of privaatterrein, zonder vergunning van de
Burgemeester;

2.

een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de
voorziene plaatsen en data voor iedere kermis of foor, hetzij bij het
overeenkomstige lastenboek, hetzij door de Burgemeester, alsook in de gevallen
dat deze laatste de intrekking van de concessie of de vergunning beveelt;

3.

voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door het bestuur
aangeduide plaatsen.

§2. De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige
bepaling moeten verplaatst worden bij het eerste politiebevel. Bij ontstentenis zal het
bestuur ertoe overgaan op kosten, risico en nadeel van de overtreder.
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HOOFDSTUK VIII – HET INRICHTEN VAN VAKANTIEKAMPEN
Afdeling 1.
1. De goedkeuring:
Art.
Art. 96. Niemand mag, zonder daarvoor, voor elk betrokken gebouw of terrein,
voorafgaandelijk toestemming bekomen te hebben van het Gemeentecollege, gebouwen,
gedeeltes van gebouw of terrein ter beschikking stellen voor het inrichten van
vakantiekampen.
Art.
Art. 97. De goedkeuring afgeleverd door het Gemeentecollege voor een duur van drie
jaar, zal het maximum aantal deelnemers aan een kamp vaststellen voor elk terrein of
gebouw en zal daarvan de conformiteit getuigen aan de voorwaarden als bepaald in de
artikelen 98 en 99.
Art. 98. Ingeval van logies in een gebouw of in een deel daarvan, dient het gebouw te
beantwoorden aan de normen als vereist inzake de brandpreventie en inzake de
elektrische- of gasinstallaties.
De conformiteit van het gebouw inzake brandpreventie zal getuigd worden door een
verslag van de Commandant van de bevoegde brandweerdienst.
De conformiteit van de elektrische- of gasinstallaties, zal getuigd worden door een
erkende controle-organisatie.
Daarenboven dienen er in voldoende aantal, de noodzakelijke sanitaire uitrustingen voor
een fatsoenlijke hygiëne ter beschikking van de vakantiegangers gesteld te worden.
Art. 99. Het terrein bestemd voor een bivak mag niet buiten een straal van 100 meter
liggen van een bron met drinkbaar water. Daarenboven, niettegenstaande de bepalingen
van het Boswetboek en van het Veldwetboek, is elk bivak in de bossen en op minder dan
100 meter van natuurzones, verboden. Er wordt eraan herinnerd dat elk vuur op minder
dan 100 meter van een bos of een bewoning, verboden is.
Afdeling 2.
2. De verplichtingen van de verhuurder:
Art. 100. Voor het toepassen van deze afdeling, verstaat men onder verhuurder diegene
die, eigenaar of huurder zijnde, een gebouw, een deel van een gebouw en/of een terrein,
ter beschikking stelt van een groep vakantiegangers, of dit ten kosteloze of ten betalende
titel weze.
Art. 101. De verhuurder is gehouden om met een meerderjarige, verantwoordelijke
persoon, solidair optredend in naam van de groep, een huurcontract te sluiten en, voor
het begin van het kamp, en voor de ganse duur daarvan, een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid af te sluiten voor het betrokken gebouw en/of terrein.
Art. 102. De verhuurder zal erover waken dat het ophalen van afval en de afvoer van
afvalwater zo geschiede dat elke verontreiniging vermeden wordt, ondermeer door erover
te waken, solidair met de huurder in geval van het in gebreke blijven van deze, dat het
afval zal verpakt zijn volgens het reglement als van toepassing voor het ophalen van
huisvuil en te allen tijde hun verspreiding te vermijden. Daarenboven, zal hij erover
waken dat de WC’s die niet aangesloten zijn op het openbaar rioolnet, zullen geledigd
worden in een put met een voldoende capaciteit om er de inhoud van in op te vangen.
Deze zal bedekt worden met een laag van minstens 50 cm grond.
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Art. 103. Voor het begin van het kamp, zal de verhuurder aan de bevoegde dienst van de
gemeentelijke administratie, het volgende mededelen:
- de plaats daarvan,
- het juiste ogenblik van aankomst van de groep,
- de duur van het kamp,
- het aantal deelnemers,
- de gegevens van de verantwoordelijke van de groep, met inbegrip van een gsmnummer waar hij op elk ogenblik kan bereikt worden.
Art. 104. Er zal een reglement van interne orde opgesteld worden door de verhuurder en
overhandigd worden aan de huurder, op het ogenblik van de ondertekening van het
huurcontract, en minstens de gegevens aangaande de volgende punten bevattend:
a)
het maximum aantal deelnemers zoals vastgesteld in de goedkeuring;
b)
de aanvoer van drinkwater en de sanitaire installaties;
c)
de aard en de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen;
d)
de aard en de plaats van de keukeninstallaties;
e)
de plaatsen waar er vuur mag ontstoken worden (op meer dan 100 m van
woningen van bossen);
f)
de voorschriften inzake de plaats, de verpakking, het vervoer en de afvoer van
vast en vloeibaar afval;
g)
de voorschriften inzake de installatie, de schoonmaak, het weghalen en het
ledigen van de WC’s, putten of gebladerte;
h)
de voorschriften aangaande het gebruik van elektrische toestellen,
gasinstallaties en verwarmingsmiddelen;
i)
de gebruiksmodaliteiten van een telefoon gelegen in de onmiddellijke nabijheid
van het kamp;
j)
het adres en het telefoonnummer van de volgende diensten: hulpdiensten,
geneesheren, ziekenhuizen, politie, containerpark, ambtsgebied en boswachter
van het betreffende deel;
Afdeling 3.
3. De verplichtingen van de huurder:
Art. 105. In dit deel, verstaat men onder huurder, de meerjarige verantwoordelijke
persoon (personen) die, solidair in naam van de groep, een akkoord sluit(en) met de
verhuurder, betreffende het ter beschikking stellen van het gebouw of het terrein voor de
duur van het vakantiekamp.
Art. 106. De huurder is gehouden om de boswachter van het betrokken deel te
contacteren voor het organiseren van activiteiten in de bossen die vallen onder het
bosstelsel, om alzo de zones van aanplantingen of van bosbouw, de dagen waarop
gejaagd wordt, de zones met een vrije toegang of met een biologisch belang, enz… te
kennen;
Art. 107. Minstens een maand voor het begin van het kamp en uiterlijk voor de 1ste mei
voor de zomerkampen, is de huurder gehouden om van de hoofdkantonnier van de
D.G.O.A.R.N.E. (la Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et de l’Environnement – de Algemene Operationele Directie van de
Landbouw, van de Natuurlijke Rijkdommen en van het Milieu) via de boswachter van
het betrokken deel, de toelating te bekomen om de bosgebieden in de bossen als
onderworpen aan het bosstelsel, te gebruiken en dit met om het even welk doel ook:
ophalen van dood hout, vuur, constructies, dag- of nachtspelen, …
Hij zal waken over de strikte naleving van de toegelaten speelruimtes in de bossen.
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Art. 108. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van onderhavig
politiereglement op de plaats van het kamp, door de groep die hij vertegenwoordigt en
ondermeer voor wat betreft de strijd tegen het lawaai, de milieubescherming en het
ophalen van huisvuil. Hij zal erover waken dat de putten of het gebladerte met
minimum 50 cm grond bedekt zijn, uiterlijk de dag na het einde van het kamp.
Art. 109. De huurder zal erover waken dat alle risico’s en gevaren als verbonden aan het
kamp, daar inbegrepen de schade aan derden, op gepaste wijze zullen gedekt zijn door
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Hij zal daarenboven waken over de goede
uitdoving van de vuren.
Art. 110. Tijdens hun verplaatsingen buiten het kamp, zullen de kinderen jonger dan 12
jaar, een signalementkaart bij zich hebben waarop hun identiteit voorkomt, alsmede de
plaats van het kamp waar zij verblijven. Zij mogen niet in het kamp zijn zonder de
aanwezigheid van een verantwoordelijke volwassene.
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HOOFDSTUK IX – INBREUKEN INZAKE MILIEU
De gedragingen voorzien in dit hoofdstuk worden strafrechterlijk gestraft. Zij kunnen
eveneens het voorwerp uitmaken van een regionale of gemeentelijke administratieve
boete, van een procedure van minnelijke schikking, alsmede van een onmiddellijke
inning, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen D160 en volgend van
van het
Milieuwetboek.
De bestraffende ambtenaar kan een administratieve boete opleggen zo:
- de Procureur des Konings hem binnen de 60 dagen bericht dat hij geen gevolg
geeft aan de feiten, zonder evenwel de feitelijkheid van de feiten in vraag te
stellen;
- de Procureur des Konings hem niet zijn bedoeling mededeelt binnen de 60 dagen.
Hij kan geen administratieve boete opleggen zo de Procureur des Konings, binnen de
termijn van 60 dagen, de bestraffende ambtenaar bericht dat hij een inlichting of een
onderzoek opent, dat er vervolgingen aangevangen zijn of dat hij meent de bundel te
moeten klasseren, bij gebreke aan voldoende lasten.
Deze termijn van kennisgeving wordt teruggebracht tot 30 dagen voor de inbreuken van
de vierde categorie. (art. D160 tot D163 van het Milieuwetboek van het Waalse gewest).
Afdeling 1. De inbreuken voorzien door het decreet van 27 juni 1996 aangaande de
afvalstoffen. (2de categorie).
Art. 111. het verbranden van huishoudelijk afval in openlucht of in installaties die niet
conform zijn aan de bepalingen van het decreet van 27 juni 1996 aangaande de
afvalstoffen, met uitzondering van de verbranding van droog natuurlijk afval,
voortkomende van bossen, velden en tuinen, zoals gereglementeerd door het
Veldwetboek en het Boswetboek.
Art. 112. Het achterlaten van afval, zoals verboden krachtens het decreet van 27 juni
1996 aangaande de afvalstoffen, daar inbegrepen het storten dat de waterlopen aantast.
Afdeling 2. De inbreuken voorzien door het Waterwetboek.
Onderafdeling 1 – Inzake
Inzake de oppervlaktewaters. (3de categorie)
Art. 113. Ledigen en opvangen van de smurrie van sceptische putten en van sterfputten
bij derden, hetzij zonder over de vereiste erkenning te beschikken, hetzij de smurrie op
verboden wijze te lozen.
Art. 114. Het schoonmaken van een motorvoertuig, een machine of andere gelijkaardige
machines in een gewoon oppervlaktewater of op minder dan 10 meter daarvan terwijl
dat het reinigingsproduct daar in zou kunnen lopen zonder over de vereiste
milieuvergunning te beschikken.
Art. 115. Inbreuken op sommige bepalingen als aangenomen door de Regering teneinde
de uitvoering te verzekeren van de bescherming van oppervlaktewaters en de vervuiling
van ondergrondse water vanaf oppervlaktewaters, daar inbegrepen het feit van het niet
naleven van het gemeentelijk reglement aangaande de modaliteiten voor de aansluiting
op de riolen.
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Art. 116. Trachten vervuilende gassen, door de Regering verboden vloeistoffen, vast afval
die vooraf aan een mechanisch breken onderworpen geweest zijn of waters die zulke
materies bevatten, in de openbare riolen, de collectoren, de wateroppervlaktes en de
kunstmatige afvoerwegen te storten.
Art. 117. Voorwerpen werpen of neerleggen, andere materialen dan afvalwaters in de
openbare riolen, de collectoren en de wateroppervlaktes storten.
Art. 118. Niet aansluiten op de riolering van een woning langs een weg die daarmee
uitgerust is of het niet gedaan te hebben tijdens de rioleringswerken toen de weg
daarmee uitgerust werd.
Art. 119. Niet voorafgaandelijk de schriftelijke toelating gevraagd te hebben van het
Gemeentecollege voor een aansluiting van zijn woning op de riolering.
Art. 120. Zowel regenwater als klaar bijwater gieten in de afzonderlijke riolering op de
delen van de weg als daarmee uitgerust, of niet het regenwater doen afvloeien door
regenputten, verspreide draineerbuizen, kunstmatige afvoerwegen of door
oppervlaktewaters, voor zover dit niet zou verboden zijn door of krachtens een andere
wetgeving.
Art. 121. Niet elke nieuwe woning uitgerust te hebben met een systeem dat het geheel
van de regenwaters en het stedelijk afvalwater scheidt,
- door het niet uit te rusten overeenkomstig de modaliteiten als voorgeschreven
door de Regering, wanneer de afvalwaters niet behandeld worden door een
zuiveringsstation;
- door niet het stedelijk afvalwater afgevloeid te hebben door een
rioleringssysteem, bij het in werken stellen van een zuiveringsstation;
- door niet de sceptische put buiten werking gezet te hebben ingevolge een bericht
van een erkend saneringsorganisme of door de sceptische put niet hebben doen
ledigen door een erkende putjesschepper.
Art. 122. Zijn woning niet aangesloten hebben op de bestaande riolering, binnen de 180
dagen volgend op de kennisgeving van de beslissing tot weigering van de vergunning,
door het installeren van een individueel zuiveringssysteem in de plaats van een
aansluiting op de riolering.
Art. 123. Niet van in het begin elke nieuw gebouwde woning in een zone onderworpen
aan het collectief saneringsregime, langs een weg die nog niet uitgerust is met een
riolering, uitgerust te hebben met een individueel zuiveringssysteem dat beantwoordt
aan de voorwaarden als bepaald in uitvoering van het decreet van 11 maart 1999
aangaande de milieuvergunning, wanneer bewezen is dat de kostprijs van een
toekomstige aansluiting op een riolering overdreven zou zijn.
Art. 124. Niet elke nieuwe woning of elke groep nieuwe woningen waarvoor het
autonoom saneringregime van toepassing is, uitgerust te hebben met een individueel
zuiveringssysteem.
Art. 125. Niet verzekeren dat de riolering geen klaar plantenwater opvangt:
- door de woning niet aan te sluiten op de riolering vanaf de ingebruikname van
deze;
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-

door niet een nieuwe woning, in afwachting van de inwerkingstelling van het
voorziene zuiveringssysteem, uitgerust te hebben met een by-passable sceptische
put, desgevallend voorzien van een ontvetter, en uitgerust met afzonderlijke
kanalen voor de opvang van regenwater en van huishoudelijk afvalwater.

Art. 126. Niet de woning voor dewelke het autonoom saneringssysteem van toepassing
is, en dit bij afwezigheid van de plaatsing van een gegroepeerd saneringssysteem,
conform gezet te hebben.
Onderafdeling 2. Inzake water bestemd voor menselijk gebruik (4de categorie behoudens
art. 131)
Art. 127.
127. Het feit, voor de eigenaar van een privé-installatie voor waterverdeling, niet
het krachtens de wetgeving vereiste certificaat bekomen te hebben.
Art. 128. Het feit, voor een aangeslotene die zich bevoorraadt via een alternatieve of
bijkomende bron, om niet een volledige scheiding verzekerd te hebben tussen dit
bevoorradingsnet en het waterverdelingnet.
Art. 129. Het feit, voor een particulier, om aan de aangestelden van de leverancier, geen
toegang te verlenen tot zijn privé-installatie, in de mate waarin de voorwaarden als
opgelegd door het art. D189 van het Waterwetboek nageleefd zijn.
Art. 130. Water van het openbaar verdelingsnet afnemen buiten de gevallen als voorzien
in het Waterwetboek of zonder akkoord van de verdeler.
Art. 131. Zich niet gedragen naar de beslissingen en de instructies van de verdelen, het
gebruik van water beperkend ingeval van droogte, technische incidenten of met
betrekking tot de kwaliteit van het water (3de categorie)
Onderafdeling 3. Inzake nietniet-bevaarbare waterlopen (4de categorie behoudens art. 132)
Art. 132. Het deponeren van materie afkomstig uit de bedding van de waterloop, van
materialen, gereedschap en werktuigen, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
werken, op zijn land of eigendom belemmeren. (3de categorie)
Art. 133.De
gebruiker of de eigenaar van een werk gevestigd in een niet-bevaarbare
133.
waterloop die er niet over waakt dat dit werk functioneert volgens de instructies die hem
gegeven zijn door de beheerder, en, in ieder geval, op zulke wijze dat het water in de
waterloop nooit zou gehouden worden boven het niveau als aangegeven door de
maatnagel als geplaatst overeenkomstig de instructies van de beheerder en die, in geval
van hoogdringendheid, niet gehoorzaamt naar de bevelen van de beheerder van de
waterloop.
Art. 134. Hij die niet zijn terreinen gelegen aan de rand van een waterloop, in openlucht
en dienend als weide, afsluit zodat het vee binnen de weide gehouden wordt, en dit
overeenkomstig de vereisten van de afstanden en de doorgang als beoogd in het art.
D408 van het Waterwetboek, die onder voorbehoud van het bestaan van een besluit dat
het geheel van het grondgebied van een gemeente onttrekt aan de toepassing van deze
maatregel.
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Art. 135. Hij die:
- de oevers, de bedding of de dijken van een waterloop beschadigt of verzwakt;
- de waterloop ophoudt of daarin een voorwerp of materies zet die de vrije loop van
het water kunnen belemmeren;
- op een of andere wijze de strook grond met een breedte van 0,50 meter, gemeten
vanaf de kam van de oever van de waterloop naar de gronden toe, bewerkt, egt,
omspit of wijzigt.
- wat dan ook ter beschikking of geplaatst van niveauschalen, van merknagels of
van enig herkenningssysteem als ter plaatse geïnstalleerd op verzoeke van een
afgevaardigde van de beheerder, weghaalt, onherkenbaar maakt of wijzigt.
- de situaties als gecreëerd ingevolge de daden als hiervoren aangegeven, laat
blijven bestaan.
Art. 136. Hij die nalaat zich te gedragen naar de voorschriften van de beheerder van de
waterloop:
- door niet, op zijn kosten, in de bedding van deze waterloop, niveauschalen of
merknagels te plaatsen of door de plaatsing of de schikking van de bestaande
schalen of nagels te wijzigen;
- door niet, binnen de vastgestelde termijn, de werken als opgelegd door een
beheerder van de waterloop, uit te voeren of dit niet doet in de opgelegde
voorwaarden;
- door niet het verbod na te leven als gedaan door de beheerder van de waterloop
tijdens een periode van het jaar van het gebruiken van bepaalde boten in
welbepaalde delen van een niet-bevaarbare waterloop.
Art. 137. Hij die nalaat de noodzakelijk onderhoudswerken of herstellingswerken uit te
voeren waarvoor hij gelast is, betreffende de bruggen en private werken waarvan hij
eigenaar is;
Art. 138. Hij die buitengewone wijzigingswerken of verbeteringwerken uitvoert aan de
waterloop zonder daarvoor voorafgaandelijk de toestemming gekregen te hebben van de
beheerder of die werken uitvoert die niet conform zijn aan de door de beheerder
afgeleverde vergunning.
Afdeling 3. Inbreuken voorzien
voorzien krachtens de wetgeving aangaande de geklasseerde
de
gebouwen (3 categorie)
Art. 139. Afwezigheid van inschrijven in een register van elke wijziging of uitbreiding
van een gebouw van klasse 1 of 2, wanneer de inschrijving daarvan in een register
vereist is.
Art. 140. De inwerkingstelling van een milieuvergunning of enige vergunning niet ter
kennis van de betrokken overheden hebben gebracht.
Art. 141. Niet de noodzakelijke maatregelen nemen om gevaren, schade of ongemakken
voor de vestiging te vermijden of te verminderen of daaraan te verhelpen.
Art. 142. Niet onmiddellijk de bevoegde overheid en de technische beambte verwittigen
van elk ongeval of incident die schadelijk kan zijn voor personen of het milieu.
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Art. 143
143. Niet onmiddellijk de bevoegde overheid en de technische beambte verwittigen
van elk stopzetten van activiteit, minstens 10 dagen voor deze operatie, behalve in geval
van overmacht.
Art. 144. Niet op de plaatsen van de vestiging of op elke andere plaats als
overeengekomen met de bevoegde overheid, het geheel van de van kracht zijnde
vergunning te bewaren.
Afdeling 4. Inbreuken voorzien krachtens de wet van 12 juli 1973 aangaande het
natuurbehoud.
Art. 145. Elk feit dat de vogels behorend tot een van de natuurlijk in het wild levende
rassen op het Europese grondgebeid, alsmede hun onderrassen, rassen of variëteiten,
welk hun geografische oorsprong weze, alsmede de verbasterde vogels met een vogel van
deze soorten, alsmede hun handel of het gebruik ervan.
Art. 146. Elk feit dat schade kan toebrengen aan bepaalde bedreigde soorten zoogdieren,
amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelde dieren en elk al dan niet winstgevend
gebruik van deze soorten.
Art. 147. Het houden, kopen, uitwisselen, verkopen of te koop stellen van bepaalde
soorten Waalse zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelde dieren als
gedeeltelijk beschermd, alsmede hun vangst, hun doden en het opzettelijk verstoren van
deze soorten en hun eieren, behoudens het tijdelijk houden van amfibieën of hun eieren,
teneinde pedagogische of wetenschappelijke doeleinden.
Art. 148. Het gebruik van verboden vangmiddelen en doden wanneer dit vangen of doden
toegelaten is.
Art. 149. Uitheemse diersoorten of plantsoorten in de natuur of in wildparken zetten
(behoudens de soorten die dienen voor de landbouw of de bosbouw).
Art. 150. Doden, jagen, vangen of verstoren van soorten in natuurreservaten.
Art. 151. Elk feit dat opzettelijk schade kan toebrengen aan bepaalde plantensoorten,
alsmede hun omgeving, alsmede de handel of elk ander gebruik van deze soorten.
Art. 152. Bomen of struiken kappen, ontwortelen, verminken en het platentapijt
beschadigen in natuurreservaten, behoudens in de gevallen waar dit voorzien is in een
beheersplan.
Art. 153. Harsbomen planten of verplanten, hun zaaiing laten ontwikkelen of behouden
en dit, op minder dan 6 meter van elke waterloop.
Afdeling 5. Inbreuken voorzien krachtens de wet van 18 juli 1973 aangaande de strijd
tegen het lawaai. (3de categorie)
Art. 154. Rechtstreeks of onrechtstreeks een geluid veroorzaken of laten duren, dat de
normen als vastgesteld door de Regering overstijgt.
Afdeling 6. Inbreuken voorzien krachtens het milieuwetboek voor wat betreft de
modaliteiten van de openbare onderzoeken (4de categorie)
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Art. 155. Het openbaar onderzoek belemmeren of stukken van de bundel als
onderworpen aan het openbaar onderzoek, onttrekken aan het onderzoek.
Afdeling 7. Inbreuken voorzien door de wet van 28.12.1964 aangaande de strijd tegen de
luchtvervuiling (3de categorie)
Art. 156.
156. Hij die een zaak bezit die aan de oorsprong ligt van een vorm van vervuiling als
verboden door de Regering.
Art. 157. Hij die niet de maatregelen naleeft als vervat in het actieplan uitgevaardigd
door de kwaliteit van de omgevingslucht.
Art. 158. Hij die een inbreuk pleegt op de bepalingen genomen door de Regering voor het
structureel verminderen van de luchtvervuiling, ondermeer de bepalingen die het
beperken en, in bepaalde gevallen het verbod beogen van bepaalde vormen van
vervuiling, of die het gebruik van toestellen of apparaten die een vervuiling kunnen
veroorzaken, regelen of verbieden.
Art. 159. Hij die een inbreuk pleegt op de bepalingen als genomen door de Regering met
het oog op het verminderen van de luchtvervuiling ingeval van pieken van vervuiling als
te wijten aan het overschrijden van de normen aangaande de luchtkwaliteit.
Afdeling 8. Inbreuken inzake de hydraulische wegen (3de categorie)
Art. 160. Hij die op het gewestelijk openbaar domein hydraulische wegen betreedt of één
van de daden stelt, beoogt in het artikel D.51 van het Milieuwetboek; of elke andere
handeling die schade toebrengt of kan toebrengen aan het geheel van dit domein zonder
verklaring noch milieuvergunning of zonder schriftelijke toestemming van de beheerder.
Art. 161. Hij die opgeslagen materialen, voor de noden van de weg, op het gewestelijk
openbaar domein van de hydraulische wegen, weghaalt.
Art. 162. Hij die, zonder schriftelijke toestemming van de beheerder en op een nietconforme wijze met de bestemming van het gewestelijk openbaar domein van de
hydraulische wegen, het geheel of een deel van het gewestelijk openbaar domein van de
hydraulische wegen bezet.
Art. 163. Hij die, zonder schriftelijke toestemming van de beheerder, recreatieve,
sportieve of toeristische manifestaties organiseert op het gewestelijk openbaar domein
van de hydraulische wegen.
Art. 164. Hij die zich overgeeft tot het uitvoeren van een recreatieve, sportieve of
toeristische activiteit op het gewestelijk openbaar domein van de hydraulische wegen,
zonder de voorwaarden na te leven als vastgesteld door de Waalse Regering.
Art. 165. Hij die, zonder schriftelijke toestemming van de beheerder, reclameborden of
om het even welke publiciteitsborden plaatst op het gewestelijk openbaar domein van de
hydraulische wegen.
Art. 166. Hij die, eigenaar, huurder of gebruiker zijnde van terreinen gelegen in de
overstromingsvalleien als aangeduid door de beheerder, ingeval van het wassen van het
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water, nalaat elke opstapeling van landbouwproducten of materiaal dat zou kunnen
weggevoerd worden door het water en de afbraak of de beschadiging zou kunnen
veroorzaken van voorlopige of definitieve kunstwerken als gevestigd op de hydraulische
wegen, weg te halen.
Art. 167. Hij die de leefbaarheid bedreigt van het gewestelijk openbaar domein van de
hydraulische wegen of deze van de werken, installaties, aanplantingen op gezegd
domein, door het besturen van een vlottend gebouw, zonder zijn rijstijl aan te passen aan
de inrichting van gezegd domein of aan de instructies van de ambtenaren beoogd in het
artikel D.425, alinea 1 van het Milieuwetboek.
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HOOFDSTUK X – OVER DE STRAFFEN, DE ADMINI
ADMINISTRATIEVE SANCT
SANCTIES EN DE
EINDBEPALINGEN
Art. 168. De inbreuken op de artikelen van de hoofdstukken 1 tot 8 van onderhavig
reglement, worden gestraft met een administratieve boete van maximaal 250 euro.
Art. 169.
169 §1. De inbreuken op de artikelen van het hoofdstuk 9 van onderhavig
reglement, kunnen bestraft worden met administratieve boetes overeenkomstig de
procedure als voorzien in de artikelen D.160 en volgende van het Milieuwetboek.
§2. De inbreuken beoogd in de artikelen 111 en 112 van het hoofdstuk 9 van onderhavig
reglement, maken het voorwerp uit van de procedure als voorzien voor de inbreuken van
de 2de categorie en kunnen bestraft worden met een boete van 50 euro tot 100.000 euro.
§3. De inbreuken beoogd in de artikelen 113 tot 126; 131; 139 tot 152; 154 en 156 tot 167
van het hoofdstuk 9 van onderhavig reglement, maken het voorwerp uit van de
procedure als voorzien voor de inbreuken van de 3de categorie en kunnen bestraft worden
met een boete van 50 euro tot 10.000 euro.
§4. De inbreuken beoogd in de artikelen 127 tot 130; 132 tot 138; 153; 155 van het
hoofdstuk 9 van onderhavig reglement, maken het voorwerp uit van de procedure als
voorzien voor de inbreuken van de 4de categorie en kunnen bestraft worden met een
boete van 1 euro tot 1.000 euro.
Art. 170. Een procedure in minnelijke schikking zal door de bestraffende ambtenaar
kunnen voorgesteld worden voor de meerderjarige overtreders op de artikelen van
onderhavig reglement. Zij wordt verlicht voorgesteld voor de minderjarigen van meer
dan 16 jaar.
Deze minnelijke schikking zal geschieden door een genoegzaam bevoegde dienst.
Art. 171. De administratieve boetes toegepast krachtens het artikel 168 van onderhavig
reglement, aan de minderjarigen ouder dan 16 jaar, mogen niet hoger liggen dan 125
euro.
Art. 172. De administratieve boetes opgelegd krachtens het artikel 168 van onderhavig
reglement, worden verdubbeld ingeval van recidive binnen de twaalf maanden vanaf een
beslissing als gewezen voor dezelfde feiten van inbreuken, zonder dat deze ooit hoger
mogen liggen dan het bedrag van 250 euro.
Art. 173. Het Gemeentecollege zal de administratieve opschorting kunnen uitspreken
voor een duur van acht dagen tot één maand, of de administratieve intrekking van een
toelating of van een vergunning als krachtens onderhavig reglement afgeleverd door de
gemeente, na een verwittiging verstuurd te hebben overeenkomstig het recht als van
toepassing.
Art. 174. De duur van de administratieve sancties aangenomen door het
Gemeentecollege, voorgeschreven in het artikel 173 van onderhavig reglement, kan
verdubbeld worden in geval van recidive binnen de twaalf maanden volgend op het
opleggen van de sanctie en verdrievoudigd in geval van een tweede recidive binnen de
twaalf maanden volgend op het opleggen van de tweede sanctie.
Art. 175. Overeenkomstig het artikel D159 van het Milieuwetboek, kan een minnelijke
schikking voorgesteld worden aan de overtreder op de artikelen van het hoofdstuk 9,
middels akkoord van deze en voor zover dat het feit geen schade veroorzaakt heeft aan
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derden. Het bedrag wordt onmiddellijk geïnd, hetzij binnen een termijn van vijf
werkdagen.
Art. 176. Onderhavig algemeen politiereglement gaat van kracht op 01.07.2010.
Art. 177. De vroegere gemeentereglementen die tegenstrijdig zijn met deze, vervallen op
datum van heden.
Desgevallend:
Ondermeer de volgende vroegere gemeentereglementen blijven van toepassing:
(lijst van de reglementen die dienen behouden te blijven: sluiten van cafés,
scoutskampen, quads, …
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