
GECOÖRDINEERDE ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 07/03/2016.

Protocolakkoord betreffende verkeersinbreuken krachtens artikel 3,3° van de wet van 24 juni 2013 
betreffende gemeentelijke administratieve sancties, bekrachtigd door de Gemeenteraad in openbare 
vergadering van 07/03/2016..

Dit reglement en dit protokolakkoord werden bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 
30/05/2016 tot 13/06/2016.

Beslissing van de toezichthoudende overheid: brief van 23/05/2016 waarin geen bezwaren vermeld zijn.

Protocolakkoord betreffende gemengde inbreuken bedoeld in artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni 
2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties, bekrachtigd door de Gemeenteraad in 
openbare vergadering van 24/04/2017.

Dit protocolakkoord  werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 21/08 tot 04/09/2017 
en ligt ter inzage bij de Dienst Juristische Zaken van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-
Woluwe, Tomberg 184, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 tot 15u. en tijdens de 
zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u.

Beslissing van de toezichthoudende overheid: brief van 25/07/2017 waarin geen bezwaren vermeld zijn.

TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN - NOTIES

Artikel 1 - Openbaar domein
Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder "openbaar domein":
- de openbare weg, met inbegrip van de bermen en voetpaden;

Onder trottoir verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde berm, die langs de 
rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is.
De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg inbegrepen is.

- de groene ruimten: te weten de openbare plantsoenen, parken, tuinen en alle stukken van het 
openbaar domein buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde 
bestemd zijn voor wandelen of ontspanning.

- de openbare speelpleinen en -ruimten

Artikel 2 - Vergunningen
§ 1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar afgegeven, in 

de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de aansprakelijkheid van de gemeente 
niet kan weerhouden.
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 netheid in het gedrang kan brengen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de, al dan niet foutieve, 
uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.

§ 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 het openbaar domein 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.

§ 4. Behalve tegenstrijdige voorschriften vermeld in onderhavig reglement, bedraagt de termijn voor de 
indiening van een vergunningsaanvraag 10 werkdagen.

Artikel 3 - Besluit van de burgemeester
Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties die 
hun oorzaak vinden in privé-eigendommen, zal de burgemeester de besluiten nemen die zich opdringen.



De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, 
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 van de in gebreke blijvende partijen, die solidair de kosten 
moeten dragen.

Artikel 4 - Burgerlijke aansprakelijkheid
Elke persoon die de voorschriften van de bepalingen van dit reglement niet naleeft, kan burgerlijk 
aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit het niet naleven van de 
bepalingen voorgeschreven in dit reglement.

Artikel 5 - Bevelen van politieagenten en andere bevoegde ambtenaren
Ieder die zich op de openbare weg bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet zich 
onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politieagenten en andere bevoegde 
ambtenaren met het oog op:
1. de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid;
2. de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar.
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom bevinden, 
wanneer de politieagent er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in geval van brand, 
overstroming of hulpoproep.
Het is verboden om een gebrek aan respect te tonen of om zich, het weze door middel van woorden of 
daden, agressief te gedragen t.o.v. politieambtenaren of iedere andere persoon die bevoegd is om de 
wetten en reglementen te laten naleven.

Artikel 6 - Bevoegde overheid – Sancties
a. Bevoegde overheid:

Het College van burgemeester en schepenen en/of de burgemeester, elk in het kader van hun
specifiek door de nieuwe gemeentewet of door de bijzondere reglementen toegewezen
bevoegdheden.

b. Sancties:
1. Alle inbreuken op de vergunningen afgeleverd door de bevoegde overheid en bedoeld in Titel II 

van onderhavig reglement (Activiteiten onderworpen aan toestemming) zijn vatbaar voor 
volgende sancties:
- administratieve schorsing van de toestemming of vergunning
- administratieve intrekking van de toestemming of vergunning
- tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een etablissement 

2. Elke persoon die een inbreuk heeft gepleegd zoals bedoeld in artikel 5, in de Titels III en IV van 
onderhavig reglement (Onwellevendheden en gemengde Overtredingen), evenals de 
afwezigheid van een vergunning voor de activiteiten onderworpen aan toestemming (Titel II), zal 
bestraft worden met een administratieve boete waarvan de tarieven bepaald worden door de wet 
van maximaal 350 EUR indien hij meerderjarig is en maximaal 175 EUR indien hij minderjarig is 
en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Overeenkomstig artikelen 12 en 18 van de wet, wordt er 
verplicht een bemiddeling tot stand gebracht voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar 
hebben bereikt op het tijdstip van de feiten en facultatief voor meerderjarigen. Deze bemiddeling 
heeft uitsluitend tot doel de schade berokkend door de dader te herstellen of te vergoeden of het 
conflict te doen bedaren.

3. Er worden alternatieve maatregelen van gemeenschapsdienst (facultatief) en van lokale 
bemiddeling (verplicht voor de minderjarigen en facultatief voor de meerderjarigen) voorzien.  

4. Wat de minderjarigen betreft, kan er een procedure van ouderlijke betrokkenheid worden 
voorzien voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of, 
desgevallend, de oplegging van een administratieve boete. 

5. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk 
binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

TITEL II - ACTIVITEITEN ONDERWORPEN AAN TOESTEMMING

Afdeling 1 - Watervlakken, waterwegen, kanalisaties

Artikel 7



Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden om de riolen op het openbaar domein
te openen of riooldeksels weg te nemen.
Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de aangrenzende
eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt gedemonteerd of 
uitgegraven.

Afdeling 2 - Overnachten en kamperen

Artikel 8
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden op het hele grondgebied van de 
gemeente en op iedere plaats van het openbaar domein langer dan 24 uur opeenvolgend te verblijven of
te slapen in een wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen.
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het eveneens verboden meer dan 24 uur 
opeenvolgend op een privé-terrein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals  woonwagens, 
caravans of motorhomes.

Afdeling 3 - Aanplakking

Artikel 9
§ 1. Onverminderd de bepalingen van het gewestelijk stedenbouwkundig reglement is het verboden op

het openbaar domein affiches of zelfklevers aan te brengen of te doen aanbrengen, zonder 
vergunning of zonder zich te schikken naar de door de bevoegde overheid in de vergunningsakte 
vastgestelde bepalingen.

§ 2. Onverminderd de politieverordeningen van de Gouverneur van het administratief arrondissement 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen de verkiezingsaffiches enkel op de door het 
College van burgemeester en schepenen aangeduide plaatsen aangebracht worden, volgens de 
voorwaarden die het vaststelt.

§ 3. De affiches of zelfklevers die in strijd met onderhavig reglement werden aangebracht, dienen op 
het eerste politiebevel verwijderd te worden. Zo niet zal de overheid ambtshalve overgaan tot de 
verwijdering, op kosten en risico van de overtreder.

§ 4. Onverminderd artikel 6b) van onderhavig reglement, is het verboden de affiches of zelfklevers te 
bevuilen, te overplakken, te beschadigen of te vernielen, ongeacht of ze al dan niet met 
toestemming van de overheid werden aangebracht.

Afdeling 4 - Samenscholingen, betogingen, optochten

Artikel 10
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden op het openbaar domein 
samenscholingen die het verkeer van voertuigen of voetgangers kunnen storen, te veroorzaken of eraan
deel te nemen.

Artikel 11
Elke samenscholing, betoging of optocht - van welke aard ook, op het openbaar domein of in galerijen, 
parkings en doorgangen op voor het publiek toegankelijk privé-domein, is onderworpen aan de 
vergunning van de bevoegde overheid.
De vergunning moet schriftelijk aangevraagd worden en moet de volgende elementen bevatten:
- de na(a)m(en), het adres en het telefoonnummer van de organisator(en);
- het voorwerp van het evenement;
- de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst;
- de geplande route;
- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in voorkomend geval de 

ontbinding van de optocht;
- in voorkomend geval, het houden van een meeting bij de afsluiting van het evenement;
- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen;
- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen.

Artikel 12 (Opgeheven)

Afdeling 5 - Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten

Artikel 13



Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden in voor het publiek toegankelijke 
plaatsen en in privéeigendommen over te gaan tot iedere handeling of activiteit die de openbare 
veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals: 
1. willekeurige voorwerpen gooien, werpen of voortstuwen; deze bepaling is niet van toepassing op de 

sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden verricht, noch op darts of jeu-de-
boules gehouden op andere plaatsen dan het openbaar domein;

2. gebruik maken van vuurwapens of wapens met gas en met samengeperste lucht of werpwapens 
zoals bogen, kruisbogen, uitgezonderd in stands die daartoe een vergunning hebben of in 
schietkramen op kermissen;

3. gebruik maken van vuurwerk;
4. gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen doen;
5. allerhande werken verrichten;
Onverminderd de hogere wetgeving, zullen de wapens, munitie of vuurwerk die gebruikt werden in 
overtreding met bovenvermelde bepalingen, in beslag worden genomen.

Artikel 14
Het is verboden voor ieder persoon die een handeling of activiteit uitoefent, ongeacht deze van de 
bevoegde overheid een vergunning heeft gekregen betreffende deze handeling of activiteit:
- de toegang tot openbare of private gebouwen te belemmeren;
- vergezeld te zijn van een agressief dier;
- zich dreigend op te stellen;
- de doorgang van voorbijgangers te verhinderen;
- deze activiteit op de rijweg en het fietspad uit te oefenen;
- deze daad of activiteit op de rijweg en het fietspad uit te oefenen.
Onverminderd artikel 6 b) van dit reglement kan de politie de handeling of activiteit onmiddellijk doen 
stopzetten.

Artikel 15
Het gebruik van skateboards is enkel toegestaan op de trottoirs, uitspringende of op gelijke voet gelegen
bermen, op voorwaarde dat de veiligheid van de voetgangers en andere gebruikers noch de vlotte 
doorgang in het gedrang worden gebracht. De bevoegde overheid kan het echter verbieden op de 
plaatsen die zij bepaalt.

Artikel 16
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid zijn verboden in openbare plaatsen en op de 
openbare weg, de inzamelingen, de verkoop en de inzamelingen door middel van verkoo.

Artikel 17
Niemand mag, ook niet tijdelijk, goederen uitstallen zonder vergunning van de bevoegde overheid.

Artikel 18
De personen die optreden als omroeper, verkoper of verdeler van kranten, publicaties, tekeningen, 
gravures, advertenties en allerhande drukwerken in straten en andere openbare plaatsen, mogen zonder
vergunning van de bevoegde overheid geen materiaal gebruiken voor de uitoefening van die activiteit, 
behalve wat betreft de reglementering op de openbare markten voor ambulante handel. 
De verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en allerhande drukwerken 
dienen deze die door het publiek op de grond zouden zijn gegooid, op te rapen.
Het is eenieder en met name omroepers, verkopers, of verdelers van kranten, documenten, drukwerken 
of reclame verboden om:
- stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare weg of op de drempels van 

deuren en vensters van gebouwen,
- reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen,
- voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen. 

Artikel 19
Het is verboden, buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor sportbijeenkomsten of 
vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare weg aan te klampen om hun inkomkaarten te koop
aan te bieden of om hun uit te leggen hoe ze er zich kunnen aanschaffen.
Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die ze 
tewerkstellen, cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar hun zaak te 
komen.



Afdeling 6 - Plaatsing van torenkranen

Artikel 20
Iedere plaatsing van een torenkraan is onderworpen aan de vergunning van de bevoegde overheid.
Onverminderd de reglementaire voorschriften inzake stedenbouw, leefmilieu en arbeidsbescherming, is 
het verplicht:
1. voor iedere ingebruikneming van een torenkraan en telkens als het Algemeen Reglement op de 

Arbeidsbescherming of de Codex betreffende het welzijn op het werk, het opmaken van een proces-
verbaal van verificatie vereist, een fotokopie van dit document, opgesteld door een erkend organisme,
op te sturen naar het College van burgemeester en schepenen, van zodra de uitbater ervan in het 
bezit is en vóór de inwerkingstelling;

2. dat ieder gebruik van de torenkraan onderworpen is aan de opstelling van een plan van de 
werkplaats, in twee exemplaren, met alle nuttige aanduidingen en kenmerken van het tuig, met 
inbegrip van de plaatsruimte en de draaistraal van de arm;

3. dat de torenkranen een stabiele basis hebben op de grond, om het omvallen ervan te vermijden. 
Torenkranen op rails moeten daarenboven aan de rails vastgemaakt worden en de rails moeten op 
hun beurt stevig in de grond verankerd worden om hun losrukking te voorkomen;

4. dat de torenkraan, naarmate de bouw vordert, hetzij in het gebouw opgenomen wordt, hetzij degelijk 
op verschillende plaatsen stevig vastgeankerd wordt;

5. dat de gebruikers alle gepaste maatregelen nemen opdat de stabiliteit van de torenkraan niet zou 
verminderen wanneer deze zich in vrije draaistand bevindt;

6. dat de vervoerde materialen indien deze poedervormig of vloeibaar zijn of zich kunnen verspreiden, 
zouden opgeborgen worden in containers zodat er niets kan vallen op het openbaar domein, in de 
private eigendommen of binnen de met paalwerk omheinde ruimte. De omheining moet zo nodig op 
bevel van de bevoegde overheid verwijderd worden bij de dagelijkse sluiting van de werkplaats;

7. dat vóór de ingebruikname van de torenkraan op het politiecommissariaat een lijst wordt ingediend 
met de namen, adressen en telefoonnummers van de aannemer, de ingenieur of bevoegde technicus 
alsook een lid van het kraanpersoneel, die te allen tijde snel bereikt kunnen worden, zowel overdag 
als 's nachts. Een kopie van deze lijst dient aan de buitenzijde van het kantoor van de werkplaats 
aangeplakt te worden. Bij de aanvraag dient een kopij gevoegd te worden van de verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid, die de werf en de schade aan derden dekt.

Afdeling 7 - Privatieve ingebruikneming van het openbaar domein

Artikel 21
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en reglementaire 
bepalingen inzake stedenbouw en tijdelijke of mobiele werven is het volgende verboden:
1. Iedere privatieve bezetting van de openbare weg op het niveau van de begane grond, erboven of 
eronder, meer bepaald, elk vastgehecht, vastgemaakt, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp
of materiaal; 
2. De installatie op alle hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van voorwerpen die 
gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit op de openbare weg. 
Zijn vrijgesteld van deze bepaling, de voorwerpen die geplaatst werden op vensterbanken en 
vastgehouden worden door een stevig bevestigde en niet uitstekende voorziening, evenals 
vlaggenstokken.
Onverminderd de bepalingen van het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer mag geen 
enkel voorwerp, zelfs gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig 
moet verzekerd zijn, verbergen.
Geen enkel voorwerp mag, ook niet gedeeltelijk, de deuren of ramen van de gevels van gebouwen langs
de openbare weg verbergen.
Onverminderd de toepassing van artikel 6 b) van onderhavig reglement, dienen de voorwerpen die in 
strijd met dit artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, op het eerste politieverzoek verwijderd te 
worden. 

Afdeling 8 - Verhuizingen, laden en lossen

Artikel 22
Het is verboden meubelen of andere goederen en materialen te laden of te lossen op de openbare weg 
tussen 22u00 en 07u00.
Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen op de openbare weg moet erover gewaakt 



worden dat de voetgangers niet verplicht worden het trottoir te verlaten, dat ze zich niet stoten of 
verwonden, dat noch de veiligheid noch de vlotte doorgang noch de openbare rust in het gedrang 
komen.
Dezelfde voorzorgen dienen genomen te worden ten opzichte van de fietsers daar waar fietspaden 
aangelegd zijn.
Zodra het lossen beëindigd is zal er zonder verwijl overgegaan worden tot hun verwijdering van de 
openbare weg, zoniet zal deze verwijdering van ambtswege gebeuren door het gemeentebestuur ten 
laste en op risico van de burgerlijk aansprakelijke persoon en onverminderd artikel 6 b) van onderhavig 
reglement.

Afdeling 9 - Openbare rust en veiligheid

Artikel 23
§ 1. 1. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid zijn volgende zaken verboden op de 

openbare weg:
- stem-, instrumentale of muzikale audities of andere prestaties van artistieke aard;
- het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven produceren of 
reproduceren;
- parades en kermismuziek.
Buiten het gebruik van alarmsystemen in de bij dit reglement vastgelegde voorwaarden, is het 
tevens verboden over te gaan tot de plaatsing of het gebruik van een afschrikmiddel dat geluid of 
ultrasone geluiden voortbrengt waarvan de golven mensen kunnen storen die zich op de openbare 
weg bevinden of in een plaats of een instelling die voor het publiek toegankelijk is.
2. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het uitzenden van muziek in de voor het 

publiek toegankelijke plaatsen verboden.
3. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid zijn het vermaak zoals feesten, bals, 

vertoningen, spektakels, karaokés, verlichtingen op de openbare weg en in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen verboden.

§ 2. De vergunningsaanvragen moeten ten laatste één maand voor de aanvang van de activiteit 
ingediend worden.

§ 3. Het is verboden om, ondanks voorafgaande vergunning van de bevoegde overheid, een feest, een 
spektakel, een dansavond of enige andere bijeenkomst te organiseren, in een voor het publiek 
toegankelijke plaats die niet conform is aan de reglementering betreffende de veiligheid en 
preventie.

Artikel 24
1. Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de strijd tegen geluidshinder, mag geluid binnen 
de voor het publiek toegankelijke etablissementen, overdag, slechts storend voor de kalmte en de rust 
van de bewoners als het hoorbaar is op de openbare weg.
2. Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen, café-, 
cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het algemeen degenen die wijn, bier of 
andere dranken verkopen, hun etablissement te sluiten, de verlichting en de vensters af te schermen 
zolang er zich een of meer cliënten bevinden.

Artikel 25
De politie kan, na de door de bevoegde overheid conform artikel 6 b) van onderhavig reglement 
genomen maatregelen, zo nodig, de voor het publiek toegankelijke etablissementen doen evacueren als 
een inbreuk wordt vastgesteld op deze sectie. 

Afdeling 10 - Ambulante handel – kermissen – openbare markten

Artikel 26 (Opgeheven)

Artikel 27 (Opgeheven)

Artikel 28 (Opgeheven)

Artikel 29 (Opgeheven)



TITEL III - ONWELLEVENDHEDEN

Hoofdstuk I - OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID

Afdeling 1 - Netheid van het openbaar domein

Artikel 30
A. Het is verboden op welke manier dat ook hetzij, door eigen toedoen of door toedoen van personen, 

dieren of zaken waarover men toezicht of zeggenschap heeft,
1. elk voorwerp van openbaar nut,
2. iedere plaats van het openbaar domein,
3. de galerijen en doorgangen op het privaat domein die voor het publiek toegankelijk zijn,
4. de gevels die aan het openbaar domein grenzen,
te vervuilen.

Worden met name bedoeld: het achterlaten of wegwerpen van sigarettenpeuken, blikjes, plastic of 
glazen flessen, alle papier, alle voedselresten, enz... 

B. Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen, evenmin als aarde, stenen of 
materialen zonder daartoe de officiële toestemming te hebben gekregen.
Het is verboden bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden, steunpalen of andere 
voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken, wegen en dreven te beschadigen,
zich te begeven in massieven en plantenperken, ze te vernietigen of te beschadigen.

C.  Het is verboden om asbakken om het even waar in het openbaar domein leeg te maken. 

Wie voormelde beschikkingen overtreedt, moet de zaken onmiddellijk weer in nette toestand brengen. 
Bij ontstentenis hiervan zal de bevoegde overheid dit op kosten en voor risico van de overtreder doen. 

Artikel 31
De verkopers van voedingsproducten die ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving worden verbruikt, 
dienen het nodige te doen opdat het openbaar domein rond hun handel niet wordt vervuild en regelmatig
gereinigd wordt.
Bovendien plaatsen zij minstens één vuilbak die ze telkens dit nodig is ledigen. Deze vuilbakken mogen 
niet in de grond verankerd zijn.
Alvorens hun zaak te sluiten, verwijderen zij alle afval en bevuilingen die hun activiteit veroorzaakt heeft.
Deze bepaling geldt zowel voor de ambulante handel of kramen als voor een handel die permanent is 
ingericht, zoals frituren en fastfoodzaken.

Artikel 32
Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op het openbaar domein of in openbare 
plaatsen en parken, galerijen en doorgangen op privé-domein die voor het publiek toegankelijk zijn en 
elders dan in de daartoe bestemde plaatsen.
Het is verboden te spuwen op elke openbare of voor het publiek toegankelijke plaats.

Afdeling 2 - Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen en terreinen

Artikel 33
De trottoirs en bermen van de al dan niet bewoonde gebouwen dienen in goede staat van netheid te 
worden gehouden. Deze verplichtingen worden opgelegd:
1. voor bewoonde gebouwen, aan de eigenaar of de mede-eigenaars van het gebouw of de personen 

die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen; bij gebrek aan een schriftelijke 
overeenkomst, zijn deze verplichtingen ten laste van diegenen die de gelijkvloerse verdieping 
bewonen en, indien deze niet bewoond is of de bewoner afwezig is, ten laste van diegenen die de 
bovenste verdiepingen bewonen te beginnen met de eerste verdieping;

2. voor gebouwen zonder woonfunctie, aan de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast
zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;



3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen, aan iedere houder van een zakelijk recht op 
het gebouw, of aan de huurders. 

Deze verplichting omvat onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing.
Trottoirs en bermen mogen enkel schoongemaakt worden overdag op de meest aangewezen tijdstippen 
om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het gedrang te brengen.
Deze verplichting zal opgeheven worden gedurende tien dagen voor het gedeelte van de openbare weg 
waar, ingevolge plaveiwerken, zand gestrooid werd ten einde de straatstenen te verstevigen.

Artikel 34
De goede staat van onbebouwde terreinen en onbebouwde gedeelten van eigendommen moet op ieder 
moment worden verzekerd, wat inhoudt dat men moet toezien dat de begroeiing noch de openbare 
reinheid of veiligheid bedreigt.
Elke eigenaar, huurder, bewoner of elke verantwoordelijke van een bebouwd of onbebouwd terrein moet
dit laatste permanent in goede staat van netheid houden. Het is verboden op elk terrein vuilnis, afval, 
containers of andere voorwerpen te plaatsen die schade kunnen berokkenen aan de kwaliteit van het 
milieu of de buurt kunnen hinderen.

Afdeling 3 - Wateroppervlakten, waterwegen, kanalisaties

Artikel 35
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden het ijs op stilstaand water en 
waterwegen te bevuilen, riolen en rioolkolken te bevuilen door er voorwerpen, elke substanties of dode 
of levende dieren in te storten, te gieten of op te werpen.

Artikel 36
Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen, er dieren in te laten baden 
evenals er wat dan ook in te wassen, te storten of onder te dompelen.

Afdeling 4 - Verwijdering van bepaalde afvalstoffen

Artikel 37
Het gebruik van containers die door het gemeentebestuur of met haar goedkeuring op het openbaar 
domein worden geplaatst, is strikt voorbehouden aan de personen en voorwerpen die zij hiervoor heeft 
aangewezen. Het is verboden er andere voorwerpen of afval in te deponeren.

Artikel 38
De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een maatschappij voor de 
verwijdering van hun afval ander dan huishoudafval, moeten in die overeenkomst de dag en het tijdstip 
van de ophaling vermelden. Ze dienen er tevens over te waken dat de zakken of recipiënten met dit afval
geen bron van hinder of vervuiling kunnen vormen en dat ze geen dieren kunnen aantrekken.
De contractanten nemen de nodige maatregelen om de recipiënten, vuilniszakken of andere containers 
op de openbare weg, binnen de kortste termijn na de doorgang van de ophaalvrachtwagen, weg te 
halen.

Indien de in het eerste lid beoogde omhaling 's morgens plaatsvindt, moeten de zakken of recipiënten 
worden klaargezet op de vooravond van de ophaling na 18 uur of de dag zelf, vóór de komst van de 
vrachtwagen. Indien de omhaling 's avonds plaatsvindt, dienen de zakken of recipiënten te worden 
klaargezet de dag zelf na 18 uur en vóór de komst van de ophaalvrachtwagen.
Het gemeentebestuur kan in de alinéa 3 voorziene tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of 
afvalrecipiënten wijzigen, wanneer die in strijd zijn met de voorschriften inzake openbare veiligheid, rust 
en volksgezondheid.

Artikel 39
§ 1. Onverminderd de hogere wetgeving, is het verboden huishoudelijk afval en voorwerpen of materies 
bestemd voor de selectieve ophalingen georganiseerd door het Gewest, buiten te zetten in overtreding 
met de door haar opgelegde voorschriften (dagen, uren...). De bewoners zijn verantwoordelijk voor hun 
afval tot op het ogenblik dat dit volledig is verwijderd.
Het is ook verboden om afval aan de voet van bomen te plaatsen en niet-toegebonden kartonnen dozen 
op straat te zetten.

§ 2. Het is verboden om huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken te storten.



§3. Zakken met huishoudelijk afval die in de openbare ruimte geplaatst worden, moeten uit 
voorzorgsmaatregel beschermd zijn tegen aanvallen van wilde dieren. 
Hiervoor wordt op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe het gebruik toegestaan 
van harde, klokvormige, ronde containers met een capaciteit van +/- 80 liter en een hoogte van +/- 50 
cm. Deze container zal ter omhaling aangeboden worden met een aangehecht deksel. De container zal 
ook het politienummer vermelden en, indien van toepassing, het busnummer van het gebouw waar ze 
vandaan komt. 

In het geval van gebouwen met verscheidene appartementen, mogen de zakken ter omhaling 
aangeboden worden in containers met een capaciteit van 1.100 liter die door de omhalers erkend 
worden. 
De containers moeten na de omhaling zo snel mogelijk van de openbare weg gehaald worden.

Afdeling 5 - Onderhoud en schoonmaak van voertuigen

Artikel 40
Het is verboden op het openbaar domein over te gaan of te laten overgaan tot het onderhoud, de 
smering, olieverversing of herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen, met uitzondering 
van de herstellingen die onmiddellijk na het zich voordoen van het defect worden uitgevoerd voor zover 
het gaat om zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te stellen haar weg voort te zetten 
of weggesleept te worden.
Het wassen van voertuigen, met uitzondering van deze voor het al dan niet bezoldigd goederenvervoer 
of gezamenlijk vervoer van personen, is toegestaan op het openbaar domein op de tijdstippen van de 
dag die het best verenigbaar zijn met de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust; het mag
in geen geval tussen 22 uur en 7 uur gebeuren.
Het wassen en schoonmaken mag enkel plaatsvinden voor de woning van de eigenaar van het voertuig 
of voor zijn garage.
De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig moeten zorgvuldig 
samengehouden worden zodat de doorgang van de voetgangers en de weggebruikers niet wordt 
gehinderd. De producten die schadelijk zijn voor het leefmilieu, moeten ecologisch worden verzameld 
teneinde het leefmilieu te beschermen.

Afdeling 6 - Vuur en rook

Artikel 41
Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook 
met stof of projectielen van allerlei aard.
Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het eveneens verboden vuur te maken buiten de 
gebouwen en in open lucht elk afval te verbranden, met inbegrip van groenafval.
Onverminderd het eerste lid, zijn barbecues toegestaan in private tuinen en hiermee gelijkgestelden en 
enkel als er gebruik wordt gemaakt van vaste of mobiele barbecuestellen.

Afdeling 7 - Strijd tegen wilde en/of zwerfdieren en duiven

Artikel 42
Behalve op plaatsen bepaald door de bevoegde overheid, is het verboden op het openbaar domein 
eender welke materie die kan dienen voor  voeding van wilde en/of zwerfdieren of duiven achter te laten,
te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel bestemd voor vogels bij vriesweer.
Hetzelfde verbod is van toepassing op privé-wegen, binnenplaatsen of andere gedeelten van een 
gebouw, wanneer deze praktijk zou kunnen leiden tot een ongezondheid of hinder zou kunnen 
veroorzaken voor de buren of insecten, ongedierte of knaagdieren zou aantrekken.
De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten bovendien de plaatsen waar duiven 
nesten zouden kunnen bouwen permanent afschermen, alsook vervuilde gebouwen doen schoonmaken 
en ontsmetten.

Afdeling 8 - Preventiemaatregelen



Artikel 43
De toegang tot cabines, stortbaden of zwembaden en sportinrichtingen die voor het publiek toegankelijk 
zijn, is verboden aan personen:
- die duidelijk niet zindelijk zijn; 
- die met ongedierte besmet zijn; 
- die lijden aan een besmettelijke ziekte, die een wonde vertonen die nog niet is geheeld die al dan niet 

met een verband is bedekt of die lijden aan een huidziekte die met uitslag gepaard gaat. 

Artikel 44
Het is verboden personen die aan een besmettelijke ziekte lijden te vervoeren of te doen vervoeren met 
een ander vervoermiddel dan met een speciale ziekenwagen.

Hoofdstuk II - DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VLOTTE DOORGANG

Afdeling 1 - Privatieve ingebruikneming van het openbaar domein

Artikel 45
Indien om welke reden een rechtspersoon of natuurlijk persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, wordt 
gedreven en zijn meubelen, voorwerpen en/of bezittingen op de openbare weg worden gezet, wordt 
deze persoon er toe gehouden ze op het ogenblik van de uitzetting te verwijderen.

Artikel 46
De eigenaars of gebruikers van antennes geplaatst op daken of verhoogde gedeelten van gebouwen, 
dienen er regelmatig de stabiliteit van te controleren.
De niet gebruikte antennes moeten verwijderd worden.

Artikel 47
Bomen en beplantingen in private eigendommen moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere tak die 
over de openbare weg hangt, zich op minstens 2,50 m hoogte van de grond bevindt en het uiteinde 
ervan zich op minstens 0,50 m afstand van de rijweg bevindt, dat geen enkele tak boven de rijweg 
uitspringt, op ten minste 4 m boven de grond. De bomen en de beplantingen mogen in geen enkel geval 
de lichtstroom van de openbare verlichting hinderen, noch elk voorwerp van openbaar nut verbergen en 
moeten zich op een minimale horizontale afstand van 4 m bevinden van de armaturen.
De hagen mogen niet uitspringen op de openbare weg en dienen altijd gesnoeid te worden teneinde zijn 
breedte niet te verminderen.
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de bevoegde overheid andere maatregelen 
opleggen en de voorgeschreven werken dienen ten laatste acht dagen na de desbetreffende betekening 
verricht te worden. Indien er aan onderhavige bepaling geen gevolg wordt gegeven, zullen de werken 
door het bestuur verricht worden op kosten en risico van de in gebreke blijvende partij.

Artikel 48
Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen zich bevindend binnen een gebouw op de openbare 
weg te laten uitsteken zonder de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de voorbijgangers 
te waarborgen.
Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van buitenblinden, 
beweegbare luiken of zonnegordijnen op de gelijkvloerse verdieping als de gevel de rooilijn vormt met de
openbare weg.
Wanneer de buitenblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of haken op hun plaats 
te worden gehouden.
De pallen en haken op de gelijkvloerse verdieping dienen zodanig vastgehecht te zijn dat ze de 
voorbijgangers niet kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen.
De garagepoorten mogen bij de opening niet uitspringen op het openbaar domein.

Artikel 49
Kelders en toegangen tot ondergrondse ruimten op de openbare weg mogen slechts geopend worden:
- gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen waarvoor de opening vereist is; 
- met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen. 
Beide voorwaarden zijn cumulatief.

Artikel 50



Het is verboden op straten, wegen, pleinen, openbare plaatsen, materialen, instrumenten of wapens 
achter te laten, waarvan dieven of misdadigers misbruik kunnen maken. Deze voorwerpen worden in 
beslag genomen en eventueel  afgenomen, onverminderd de hogere wetgeving.

Afdeling 2. - Het gebruik van gevels van gebouwen

Artikel 51
§ 1. De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke verantwoordelijken van 
een gebouw dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling met zich mee kan brengen, op de 
gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval 
eventueel langs de straatkant het volgende toe te staan:
1. het aanbrengen van een huisnummer;
2. het aanbrengen van een bord met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
3. het aanbrengen van alle verkeerstekens;
4. het vasthechten van openbare verlichting, openbare slingers of spandoeken, openbare 

bewakingsdispositieven…;
5. het aanbrengen van elk veiligheidstoestel;
6. het aanbrengen van elk openbaar onderzoeksbericht bepaald door de wettelijk van kracht zijnde 

bepalingen.
7. de doorgang van kabels en leidingen voor alle installaties van openbaar nut.
In geval van wijziging van het huisnummer dient het oude nummer met een zwarte streep te  worden 
doorstreept en mag het maximaal twee jaar behouden blijven vanaf de betekening terzake door het 
bestuur.
Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten laatste 
acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld.

§ 2. De huurders en andere bewoners van het gebouw zijn verplicht hun naam aan de ingangsdeur, op 
de brievenbus en op de bel duidelijk zichtbaar aan te brengen.

Artikel 52
Het is aan iedereen verboden om de huisnummers  evenals alle installaties bedoeld in artikel 
51, te bedekken, af te rukken, op enige wijze te beschadigen of te doen verdwijnen.

Artikel 53
De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van gebouwen moeten zich ervan verzekeren 
dat deze, alsook de installaties en apparaten waarmee ze uitgerust zijn, zich in een perfecte staat 
bevinden van bewaring, onderhoud en werking, teneinde de openbare veiligheid niet in het gedrang te 
brengen.

Afdeling 3 - Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid

Artikel 54
Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en andere hulpdiensten na 
te bootsen.

Artikel 55
Het is verboden voertuigen te parkeren of eender welk voorwerp achter te laten op de toegangswegen 
bestemd voor voertuigen van hulpdiensten waarover de gebouwen moeten beschikken krachtens de 
wettelijke bepalingen inzake brandpreventie.

De kenmerken van deze toegangswegen zijn de volgende:
1. Vrije breedte: 4 m. (8 m. bij doodlopende steeg)
2. Vrije hoogte onder gewelf: 4 m.
3. Draaicirkel: 11 m. binnen en 15 m. buiten

Los van voormelde kenmerken moeten de toegangswegen altijd de doorgang, het parkeren en 
manoeuvreren van de hulpdienstvoertuigen mogelijk maken.



De eigenaars van de gebouwen bedoeld in de eerste alinea moeten conform het algemeen reglement op
de politie over het wegverkeer door borden en wegmarkeringen de toegangswegen aanduiden die 
gebruikt worden door de voertuigen van de hulpdiensten teneinde er het parkeren of andere hinder te 
beletten.

Artikel 55bis.
Het is verboden om de vlotte doorgang te hinderen of om de openbare veiligheid in gevaar te brengen 
door er eender welk voorwerp te plaatsen of door voertuigen, rijwielen, bromfietsen en 
verplaatsingstuigen te parkeren op alle plaatsen van het openbaar domein waar dit verboden is.

Artikel 56
Elke bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel bestemd om 
de veiligheid van de gebruikers te verzekeren, is verboden.

Artikel 57
Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in voor het publiek niet toegankelijke constructies of 
installaties van openbaar nut.
Het is alle personen verboden om op afsluitingen, bomen, palen of eender welke constructie of installatie
te klimmen.
Het is personen die daartoe door de bevoegde overheid of door de eigenaar van de uitrusting niet 
werden gemandateerd verboden om kranen van leidingen of kanalisaties, schakelaars van de openbare 
verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor telecommunicatie, 
behalve de telefooncellen die zich bevinden op of onder de openbare weg of in openbare gebouwen, te 
bedienen.

Afdeling 4 – Brandpreventie

Artikel 58
Zodra er brand uitbreekt of er een water- of gaslek ontstaat, dienen de personen die het vastgesteld 
hebben, dit onmiddellijk te melden, hetzij op het politiekantoor, hetzij bij de dichtstbijzijnde 
brandweerdienst, hetzij op het centraal noodnummer.

Artikel 59
De eigenaars, huurders of bewoners van een eigendom waarin brand is uitgebroken, alsook deze van 
de omringende gebouwen moeten:
1. onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van brandweer, burgerbescherming, politie of andere 

openbare diensten waarvan de tussenkomst vereist is om het onheil te bestrijden; 
2. de toegang tot hun eigendom mogelijk maken; 
3. het gebruik van waterpunten en alle middelen om de brand te bestrijden waarover ze beschikken 

mogelijk maken.

Artikel 60
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
water, gas, elektriciteit of telecommunicatie kunnen storen of verhinderen.

Artikel 61
Het is verboden de tekens voor de identificatie of het vinden van toegang tot water, gas, elektriciteit of 
telecommunicatie te beschadigen, te verbergen of te laten verbergen.

Artikel 62
De brandkranen, deksels of luiken die de kamers met brandkranen en putten afsluiten en alle 
aansluitingen voor gebouwen, moeten steeds vrij, goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn.
Hetzelfde geldt voor de luiken die toegang verschaffen tot de elektriciteits-, gas- en 
telecommunicatienetten.

Artikel 63
Bij overtredingen op artikelen 55, 55bis, 59 tot 62 zullen de noodzakelijke maatregelen getroffen worden 
op kosten en eigen risico van de overtreder.

Afdeling 5 - Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou.



Artikel 64
De met sneeuw of ijzel bedekte trottoirs moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over minimum 1 m
van hun breedte, indien de plaatsgesteldheid dit toelaat.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid 
worden. Indien de plaatsgesteldheid het niet toelaat, zal de sneeuw opgehoopt worden op de rand van 
de weg. De rioolkolken en straatgoten, alsook de oversteekplaatsen voor voetgangers moeten vrij 
blijven.
Deze verplichting weegt op de in artikel 33 van onderhavig reglement beoogde personen, volgens de 
erin vastgelegde bepalingen.

Artikel 65
IJskegels die zich vormen aan hoge delen van gebouwen die over de openbare weg uitsteken, dienen 
verwijderd te worden.
Deze verplichting weegt op de in artikel 33 van onderhavig reglement beoogde personen, volgens de 
erin vastgelegde bepalingen.

Artikel 66
Het is verboden op de openbare weg:
- water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer; 
- glijbanen aan te leggen; 
- sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.

Artikel 67
Elke activiteit op het ijs van waterbekkens, vijvers en waterlopen is verboden, behoudens vergunning.

Artikel 68
Het strooien van elk product met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs op de treden van 
buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe overgaan niet van 
hun verplichting tot onderhoud van trottoirs, overeenkomstig artikel 33 en 64 van onderhavig reglement.

Afdeling 6 - Ontspanningsactiviteiten en –plaatsen

Artikel 69
§ 1. De toestellen die ter beschikking zijn gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen of 

speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het gedrang 
komen.
Kinderen jonger dan zeven jaar dienen vergezeld te zijn van één van hun ouders of de persoon 
aan wiens toezicht ze werden toevertrouwd. Het gebruik van de spelen is verboden aan personen 
ouder dan 12 jaar, behoudens afwijkende vermeldingen. De toegang tot de speelterreinen is elke 
dag toegelaten, inbegrepen op zondagen en feestdagen, van zonsopgang tot zonsondergang, 
behalve aangeplakt afwijkend voorschift.

§ 2. De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op een gemeentelijk speelterrein, 
voor zover de aanleg ervan beantwoordt aan de wetgeving betreffende de veiligheid van de 
uitrustingen van de speelterreinen.

Hoofdstuk III – DE OPENBARE RUST

Artikel 70
Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de strijd tegen geluidshinder, is het verboden de rust
van de inwoners te verstoren met geluidshinder overdag binnen de privé-eigendommen en die hoorbaar 
is op de openbare weg.

Artikel 71
Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, vermaak of elke bijeenkomst op de 
openbare weg, toegestaan door de bevoegde overheid, te storen.
De toegang tot de scène is verboden voor ieder die er niet om dienstredenen hoeft te zijn.

Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport:
a. zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, sportlui of 

organisatoren een uitnodiging of toestemming voor te hebben gekregen, alsook zich toegang te 



verschaffen tot de private delen van het etablissement of tot deze die voor de artiesten of sportlui 
voorbehouden zijn;

b. de artiesten te roepen of toe te schreeuwen of het spektakel, feest of concert op een andere manier 
te verstoren;

c. voorwerpen te plaatsen op de balkons en leuningen of ze daaraan te bevestigen die door het vallen 
of op een andere manier het publiek, de acteurs of de beoefenaars schade kunnen berokkenen of 
kunnen storen.

Artikel 72
Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die geluiden kunnen 
voortbrengen, zoals metalen of andere platen, bladen, staven, dozen, vaten, recipiënten of andere, 
vallen onder de volgende principes:
1. deze voorwerpen dienen gedragen te worden en niet gesleept, geplaatst en niet geworpen;
2. als deze voorwerpen omwille van hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, 

dienen ze uitgerust te zijn van een voorziening waardoor ze geluidloos verplaatst kunnen worden.

Artikel 73
De voertuigen die zich zowel op de openbare weg als in private plaatsen bevinden en uitgerust zijn met 
een alarmsysteem en/of toestellen of voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen evenals de 
gebouwen die zijn uitgerust met dergelijke systemen en/of toestellen, mogen in geen enkel geval de 
buurt storen. De eigenaar van een voertuig of gebouw waarvan het alarm afgaat, moet daar zo spoedig 
mogelijk een eind aan stellen.
Wanneer de eigenaar niet opdaagt binnen de 30 minuten na het afgaan van het alarm, zullen de 
politiediensten de nodige maatregelen mogen nemen om een einde te stellen aan deze hinder, op 
kosten en risico van de overtreder.

Artikel 74
Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de bewoners te storen.

Artikel 75
Het is verboden buiten de zones waar het door de bevoegde overheid is toegelaten, aan  tele- of 
radiogeleiding te doen met modelvliegtuigen, -boten of -wagens. Het door deze apparaten 
voortgebrachte geluid mag in geen geval de openbare rust verstoren.

Artikel 76
Onverminderd de hogere wetgeving, is het verboden in de private eigendommen gebruik te maken van 
elk door een motor aangedreven apparaat op zondagen en wettelijke feestdagen.
Op de andere dagen is hun gebruik verboden tussen 20 u. en 7 u.

Hoofdstuk IV – DE GROENE RUIMTEN

Artikel 77
De bevoegde overheid kan er indien nodig de sluiting van bevelen.

Artikel 78
Niemand mag zich toegang verschaffen tot groene ruimen buiten de openingsuren of in geval van de in 
artikel 77 beoogde sluiting.

Artikel 79
Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot spelen die de gebruikers kunnen hinderen of de rust 
van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren.

Artikel 80
Zonder vergunning van de bevoegde overheid mag geen enkel met een motor aangedreven voertuig of 
ander tuig in groene ruimten circuleren.

Artikel 81
In afwijking op artikel 8 is het zonder vergunning van de bevoegde overheid, verboden in de groene 
ruimten, in een tent of in een voertuig te kamperen.



Artikel 82
Niet-gemotoriseerde voertuigen, fietsen, steps, skateboards, rolski’s en rolschaatsen zijn verboden in 
groene ruimten, met uitzondering van kinderwagens en rolstoelen voor mindervaliden, alsook fietsen 
bestuurd door kinderen jonger dan 11 jaar en in de mate dat hun gedrag de veiligheid van de andere 
gebruikers niet in het gedrang brengt.
Fietsen, steps, skateboards en rolschaatsen mogen gebruikt worden op de daartoe specifiek bestemde 
plaatsen.

Artikel 83
§ 1. Het is verboden enig welk dier binnen te brengen in speelterreinen.
§ 2. Het is verboden omvangrijke voorwerpen binnen te brengen in groene ruimten.

Artikel 84
Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, voor andere 
spelen of sporten of voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 85
§ 1. Behoudens uitzondering is de toegang tot grasperken toegelaten.
§ 2. Grasperken die niet mogen betreden worden, worden aangeduid door specifieke borden.
§ 3. De toegang tot de grasperken gebeurt op de  eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Hoofdstuk V - DIEREN

Artikel 86
Het is verboden op het openbaar domein en op de plaatsen en ruimten toegankelijk voor het publiek:
- eender welk dier te laten rondzwerven ; rondzwervende dieren zullen geplaatst worden ten laste en op 

risico van de eigenaar, overeenkomstig de wetgeving betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren.

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

- gevaarlijke, agressieve dieren of dieren die personen of andere dieren kunnen bijten bij zich te 
hebben, behalve indien de bezitter gemachtigd is om een dergelijk dier onder zijn hoede te hebben en 
dat alle maatregelen getroffen werden om de veiligheid van het publiek te verzekeren.

- onder zijn toezicht dieren te hebben waarvan het aantal, het gedrag of de gezondheidstoestand de 
openbare veiligheid of gezondheid in het gedrang zouden kunnen brengen.

Artikel 87
Het bezitten, het africhten en het kweken van agressieve honden is verboden op het volledig 
gemeentelijk grondgebied.
Onder agressieve hond verstaat men de hond die door de wil van de meester of door zijn gebrek aan 
toezicht of om enige andere reden, eender welk persoon lastig valt, hindert, provoceert of de openbare 
veiligheid in het gedrang brengt, de goede doorgang en nabuurschap verstoort.

Artikel 88
Behoudens vergunning is het africhten van eender welk dier op het openbaar domein verboden.
Deze bepaling is niet van toepassing op de africhting van dieren door:
- de politiediensten;
- het leger;
- de slechtzienden en de mindervalide personen.

Artikel 89
De dieren moeten op iedere plaats van het openbaar domein en in galerijen en doorgangen op voor het 
publiek toegankelijk privédomein, met alle middelen en ten minste met een korte lijn, vastgehouden 
worden behalve op onderstaande plaatsen: 
- de hoogtes van het Roodebeekpark.

Artikel 90
De eigenaars van dieren of de personen die er zelf bij gelegenheid toezicht op hebben, dienen erover te 
waken dat deze dieren:
- de omstanders op geen enkele manier storen; 
- de aanplantingen of andere voorwerpen op het openbaar domein niet beschadigen. 



Artikel 91
De dieren waarover men toezicht heeft, zullen hun uitwerpselen enkel mogen achterlaten in de  speciaal 
daartoe voorziene en ingerichte plaatsen.

De personen die een dier begeleiden, zijn verplicht te zorgen voor de onmiddellijke opruiming van de 
uitwerpselen die dit dier heeft achtergelaten op het openbaar domein, met uitzondering van voormelde 
plaatsen.
Vandaar dat ze, wanneer ze in het gezelschap zijn van dit dier, voortdurend ten minste van een zak bij 
zich moeten hebben waarmee ze de uitwerpselen van het dier kunnen oprapen.

Artikel 92
Het is verboden eender welk dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke 
etablissementen waartoe hem de toegang geweigerd of verboden wordt.

TITEL IV - GEMENGDE INBREUKEN

Hoofdstuk I - INBREUKEN VAN EERSTE CATEGORIE

Artikel 93
Het is verboden een agent, die door de wet gemachtigd is inbreuken op dit reglement vast te stellen, te 
beledigingen.

Hoofdstuk II - INBREUKEN VAN TWEEDE CATEGORIE

Artikel 94
§ 1. Het is verboden andermans roerende goederen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
§ 2. Het is verboden opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen.

Artikel 95
Het is verboden op de openbare ruimten of wegen, kwaadwillig één of meer bomen te vellen of ze 
zodanig te snijden, te verminken of te ontschorsen dat zij afsterven, of één of meer enten te vernielen.

Artikel 96
Het is verboden:
-graven, gedenktekens of grafstenen,
-monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of voor openbare versiering 

bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht,
-monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken,

tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst,
-straatnaamborden
te vernielen, neer te halen, te verminken of te beschadigen.

Artikel 97
Het is verboden opzettelijk stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te beschadigen.

Artikel 98
Het is verboden zich schuldig te maken aan kabaal of nachtlawaai van die aard dat de rust van de 
bewoners verstoord wordt.

Artikel 99
Zonder voorafgaande vergunning van de bevoegde overheid, is het verboden graffiti op roerende of 
onroerende goederen aan te brengen.

Artikel 100
§ 1. Het is verboden, behoudens wettelijke beperkingen, zich met gemaskerd of geheel of gedeeltelijk 
verborgen gezicht zodat men niet herkenbaar is, op plaatsen te begeven die voor het publiek 
toegankelijk zijn.
Het eerste lid geldt echter 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 dit 
krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.



§ 2. In afwijking van § 1 is het dragen van een masker of van grimage toegestaan tijdens de 
carnavalperiode, ofwel vette dinsdag, de zondag die eraan voorafgaat, de zondag die erop volgt of de 
zondag die volgt op de donderdag van halfvasten.

TITEL V-  OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN VOOR DE
OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F 103, VASTGESTELD MET
AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN

Artikel 101
De meerderjarige natuurlijke personen en de rechtspersonen die een overtreding begaan aan het 
koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg kunnen bestraft worden door een administratieve geldboete of 
een onmiddellijke betaling.

Artikel 102
Zijn overtredingen van de eerste categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een 
onmiddellijke betaling van 55 EUR:

Artikelen van KB 
dd. 01/12/1975 

a 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. 

22 bis, 4°, a)

b 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. 

22 ter.1, 3°

c In voetgangerszones is het parkeren verboden. 22 sexies2

d 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. 

23.1, 1°

e 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. 

3.1, 2°

f 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 parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarke-ring niet 
overschrijden. 

23.2, lid 1, 1°
tot 3°

23.2 lid 2



g 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. 

23.3.

h 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.

23.4.

i 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 naastbijgelegen 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.

24, lid.1, 2°, 
4° en
7°à 10°

j 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. 

25.1.

1° 2° 3° 5° 8°
9° 10° 11° 
12° 13°



k 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.

27.1.3

l Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden 
en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren. 

27.5.1

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

27.5.2

Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na 
elkaar te parkeren. 

27.5.3

m 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. 

27bis

n Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betref-fende het stilstaan en het 
parkeren niet in acht nemen. 

70.2.1

o Het verkeersbord E11 niet in acht nemen. 70.3

p Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en 
verdrijvingsvlakken. 

77.4

q 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. 

77.5

r Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte 
vierkanten die op de grond zijn aangebracht. 

77.8

s Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken 
vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 

68.3

t Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken 
vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 

68.3

§ 2. Zijn overtredingen van de tweede categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke
betaling van 110 EUR: 

Artikelen van KB 
dd. 01/12/1975 

a Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve
op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a. 

22.2 en 21.4,
4°



b 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. 

24 lid 1er, 1° 
2° 4° 5° et 6°

c 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. 

25.1, 4°, 6°, 
7°

d
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. 

25.1 14°

§ 3. Zijn overtredingen van de vierde categorie, bestraft met een administratieve geldboete of 
met een onmiddellijke betaling van 330 EUR:

Artikelen van KB 
dd. 01/12/1975 

a Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op de overwegen. 24 lid.1, 3°



BIJLAGE I

PROTOCOLAKKOORD
BETREFFENDE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

BIJ GEMENGDE INBREUKEN

Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties

TUSSEN:

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
Schepenen, in wiens naam de heer Benoît CEREXHE, Burgemeester, en de heer Georges MATHOT, 
Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 27/01/2015.

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
Schepenen, in wiens naam de heer Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en de heer Patrick LAMBERT, 
Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 03/02/2015.

De gemeente Etterbeek, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, in 
wiens naam de heer Vincent DE WOLF, Burgemeester, en de heer Christian DEBATY, 
Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 26/01/2015.

EN

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door 
procureur des Konings de heer Jean-Marc MEILLEUR;

WORDT MEEGEDEELD WAT VOLGT:

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, met name 
artikel 23, §1, alinea 5, voor wat betreft de verkeersinbreuken ;

Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

A. Wettelijk kader

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS van 1 juli 2013), 
hierna “de GAS-wet” genoemd, bepaalt in artikel 3, 3° dat de Gemeenteraad in zijn reglementen of 
ordonnanties een administratieve sanctie kan voorzien voor de inbreuken die worden bepaald door de 
Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

In het onderhavig geval verplicht artikel 23, § 1, 5de alinea van de GAS-wet de opmaak van een 
protocolakkoord voor de behandeling van verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

De kwestieuze inbreuken zijn verder opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende 
de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 



parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen (BS van 20.06.2014).

B. Conventioneel kader

Artikel 1. - Uitwisseling van informatie

1. Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen 
van hun bevoegdheden en staan garant voor de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.

Daartoe duidt de procureur des Konings één of meerdere magistraten van zijn arrondissement aan, 
hierna de "referentiemagistraten GAS" genoemd. De referentiemagistraten kunnen door de door dit 
akkoord gebonden gemeenten gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden bij de toepassing 
van de wet of het onderhavige akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg dat aan 
bepaalde processen-verbaal werd gegeven. 

2. De contactgegevens van de referentiemagistraten en de referentiepersonen binnen de 
gemeenten worden tussen de verschillende partners uitgewisseld. De briefwisseling en/of de 
telefoongesprekken en/of de e-mailberichten betreffende de administratieve sancties worden aan 
hen gericht.

3. De partijen verbinden zich ertoe elke wijziging van de contactgegevens van de voornoemde 
personen onverwijld mee te delen.

Artikel 2. - Behandeling van de inbreuken

Preambule 1: Alleen meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen het voorwerp 
uitmaken van een administratieve sanctie overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 maart 
2014.

Preambule 2: De ondertekenende partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de inbreuken begaan 
en vastgesteld op parkings langs autosnelwegen waar het verkeersbord F7 van toepassing is 
(art. 71 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) uitgesloten zijn uit het 
toepassingsgebied van de gemeentelijke administratieve sancties.

2.1 De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde verkeersinbreuken geen 
vervolging in te stellen en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe de naar behoren vastgestelde 
inbreuken te behandelen : 

Inbreuken op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de ‘wegcode’ genaamd) zoals 
opgenomen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014:

1. Bestrafte inbreuk van 1ste categorie:

Artikelen: 

1. 22bis 4°, a) 
2. 22ter.1, 3°
3. 22 sexies 2 
4. 23.1, 1° 
5. 23.1, 2° 
6. 23.2 alinea 1, 1° tot 3° 
7. 23.2 alinea 2
8. 23.3 
9. 23.4 
10. 24 alinea 1, 2°,4° en 7° tot 10° 
11. 25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°
12. 27.1.3 
13. 27.5.1 - 27.5.2 - 27.5.3 
14. 70.2.1 



15. 70.3 
16. 77.4 
17. 77.5 
18. 77.8 
19. 68.3 (borden C3 en F103 – inbreuken vastgesteld met automatisch werkende toestellen)

2. Inbreuken van 2de categorie: 

Artikelen:

- 22.2 en 21.4, 4° 
- 24 alinea 1, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° 
- 25.1, 4°, 6°, 7° 

Voor de bovenvermelde inbreuken wordt het originele administratief proces-verbaal opgestuurd naar de 
sanctionerende ambtenaar, uitgezonderd voor de inbreuken op art. 24, al. 1, 3°, 25.1, 14° en 27bis van 
de wegcode (cf. punt 2.2 hierna).

Als het origineel naar de sanctionerende ambtenaar opgestuurd wordt, wordt de procureur des Konings 
hierover geïnformeerd op de volgende wijze: één keer per trimester wordt een lijst opgestuurd naar het 
politieparket met de volgende gegevens: het nummer van het administratief proces-verbaal, de identiteit 
van de overtreder, het adres van de plaats van de feiten (gemeente, straat en nummer) en de 
nummerplaat. 

2.2 De procureur des Konings verbindt zich ertoe een gevolg te geven (volgens de modaliteiten van zijn 
vervolgbeleid) aan de onderstaande verkeersinbreuken: 

Inbreuken op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg zoals opgenomen in het koninklijk besluit 
van 9 maart 2014:

- Inbreuk van 1  ste   categorie:
Artikel 27bis (betreffende het parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor de 
voertuigen gebruikt door personen met een handicap)

- Inbreuk van 2  de   categorie:
Artikel 25.1, 14° (betreffende het verbod tot parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor de 
voertuigen gebruikt door personen met een handicap)

- Inbreuk van 4  de   categorie:
Artikel 24 alinea 1, 3° (betreffende het verbod tot stilstaan of parkeren op de overwegen)

In het kader van de procedure betreffende artikel 24, alinea 1, 3°; 25.1, 14° en 27bis van de wegcode, 
zoals hierboven bedoeld, worden de administratieve processen-verbaal, opgesteld door de politie, 
steeds opgestuurd naar de procureur des Konings. 

De administratieve processen-verbaal, opgesteld door vaststellende ambtenaren, zullen overgemaakt 
worden aan de sanctionerende ambtenaar die de feiten zal aangeven in toepassing van artikel 29 van 
het Wetboek van Strafvordering bij het Politieparket, Dienst Overtredingen (PORTALIS site - 
Vierarmenstraat 4, 1000 Brussel).

2.3 Gevallen van verkeersinbreuken, vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig die direct 
of indirect betrokken lijkt in een ongeval of gevallen waarbij er een verband is met een andere gemengde
inbreuk horende tot de bevoegdheid van de procureur des Koning of inbreuken verbonden aan andere 
feiten die niet in aanmerking komen voor administratieve sancties of die hebben geleid tot 
vrijheidsberoving.

In de eerste twee gevallen wordt het proces-verbaal binnen een termijn van een (1) maand overgemaakt
aan de procureur des Konings. Enkel de procureur des Konings zal bepalen welk gevolg gegeven zal 
worden aan al deze inbreuken, met uitzondering van elke administratieve sanctie. Dit geldt eveneens 
voor wat betreft de hoedanigheid van de overtreder waarvan de woon- of verblijfplaats in België 
onbekend blijft. 



Indien de inbreuk verband houdt met andere feiten die niet in aanmerking komen voor administratieve 
sancties of die hebben geleid tot vrijheidsberoving, is de toepassing van de GAS-procedure uitgesloten.

Artikel 3 

Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar bij de toepassing van de procedure betreffende het 
opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie, vaststelt dat de verdachte zich kennelijk ook 
schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, zal hij de feiten aangeven bij de referentiemagistraat 
GAS in toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.

Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij een
gevolg zal geven aan het geheel van de feiten met inbegrip van het feit of de feiten waarvoor de 
administratieve procedure werd ingesteld. Hij brengt de sanctionerende ambtenaar daarvan op de 
hoogte binnen de termijn van twee (2) maanden na de aangifte, die vervolgens de administratieve 
procedure afsluit. Zonder beslissing van de procureur des Konings heeft de sanctionerende ambtenaar 
niet langer de mogelijkheid om een administratieve geldboete op te leggen.

Artikel 4

De onderhavige overeenkomst wordt afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van vernietiging door
de toezichthoudende overheid waaronder de gemeente van de beraadslaging van de Gemeenteraad, 
die de onderhavige overeenkomst goedkeurt, ressorteert.

Artikel 5

De verschillende partijen komen minimaal een keer per jaar samen om de toestand te evalueren en een 
stand van zaken op te maken met betrekking tot de verschillende gebruikte procedures.

Opgemaakt te Brussel, op …………………………….. in evenveel exemplaren als er partijen zijn.

Voor de gemeente Sint-Pieters-Woluwe                        Voor het Parket van de procureur des 
Konings van Brussel

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Georges MATHOT Benoît CEREXHE

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN

Voor de gemeente Etterbeek

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Christian DEBATY Vincent DE WOLF



BIJLAGE
Coördinaten van de referentiemagistraat en de referentiepersonen binnen de gemeenten

Referentiemagistraat van het Parket van de procureur des Konings:

Benoit STOQUART Substituut van de procureur des Konings - tel: 02 508 71 99 
benoit.stoquart@just.fgov.be 

Referentiepersonen binnen de gemeenten: 

Anderlecht: Philippe KRIKILION (sanctionerend ambtenaar) en Lilinda POSHO (beheerder) - 
tel: 02 526 21 42

Oudergem: Etienne SCHOONBROODT (sanctionerend ambtenaar) en Audrey DELWAIDE (beheerder ) 
- tel: 02 676 48 05

Sint-Agatha-Berchem: Philippe ROSSIGNOL (sanctionerend ambtenaar) en Ariane TORNEL 
(beheerder) tel: 02 464 04 16

Brussel-Stad: Luc SYMOENS en Stéphanie MENTEN (2 sanctionerende ambtenaren) - 
tel: 02 279 20 62

Etterbeek: Valérie LEYS en Alexandre HALSBERGHE (sanctionerende ambtenaren) - 
tel: 02 627 23 42

Evere: Séverine RONGVAUX (sanctionerend ambtenaar) en Martine VANGEEL (beheerder) - 
tel: 02 247 62 33 

Vorst: Youna MALOLO (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 348 17 31

Ganshoren: Nathalie PELTYN (sanctionerend ambtenaar) en Ann-Joëlle DIRICQ (beheerder) - 
tel: 02 563 19 95

Elsene: Bertrand de BUISSERET (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 515 61 93

Jette: Paul-Marie EMPAIN (sanctionerend ambtenaar) en Sophie DE BLAERE (beheerder) - 
tel: 02 423 12 21

Koekelberg: Dave DEGRENDELE (sanctionerend ambtenaar) en Valérie DIAZ GARCIA / Francesca 
SIGNORE (beheerders) - tel: 02 412 14 06

Sint-Jans-Molenbeek: Priscilia DAXHELET (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 412 37 55

Sint-Gillis: Laurent PAMPFER (sanctionerend ambtenaar) en Ajejandra GONZALES (beheerder) tel: 02 
536 03 46

Sint-Jos-ten-Noode: Patrick NEVE (sanctionerend ambtenaar) en Elisabeth SPECKSTADT (beheerder) -
tel: 02 220 27 73

Schaarbeek: David NEUPREZ (sanctionerend ambtenaar) en Wendy LEEMANS (beheerder) - 
tel: 02 244 73 25

Ukkel: Eric VAN DAMME (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 852 94 25

mailto:benoit.stoquart@just.fgov.be


Watermaal-Bosvoorde: Etienne TIHON (sanctionerend ambtenaar) en Sophie RONGVAUX (beheerder) 
- tel: 02 674 74 07

Sint-Lambrechts-Woluwe: Erwin DE CLEEN (sanctionerend ambtenaar) - tel: 02 761 82 52

Sint-Pieters-Woluwe: Florence VAN LAMSWEERDE en Géraldine GILLIS (sanctionerende ambtenaren) 
en Catherine DAVENNE (beheerder) - tel: 02 773 05 78

                                                   _________________________________________



BIJLAGE II

PROTOCOLAKKOORD 
BETREFFENDE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 

BIJ GEMENGDE INBREUKEN

Gemengde inbreuken bedoeld in artikel 3, 1° en 2 van de wet van 
24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

TUSSEN:

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
Schepenen, in wiens naam de heer Olivier MAINGAIN, Burgemeester, en de heer Patrick LAMBERT, 
Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 24/04/2017;

EN

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door 
procureur des Konings de heer Jean-Marc MEILLEUR;

WORDT MEEGEDEELD WAT VOLGT:

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, met name 
artikel 23, §1, alinea 1, voor wat betreft de gemengde inbreuken, met uitzondering van de 
verkeersinbreuken, en artikel 23, §1, alinea 5, voor wat betreft de verkeersinbreuken ;

Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2 van de nieuwe gemeentewet;

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

1. Wettelijk kader

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. van 1 juli 
2013), hierna de "GAS-wet" genoemd, bepaalt in artikel 3, 1° en 2° dat de Gemeenteraad in zijn 
reglementen of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor volgende inbreuken 
op het Strafwetboek:

Artikel 398
Artikel 448
Artikel 521, 3de alinea
Artikel 461
Artikel 463
Artikel 526
Artikel 534bis
Artikel 534ter
Artikel 537
Artikel 545
Artikel 559, 1°
Artikel 561, 1°
Artikel 563, 2°
Artikel 563, 3°
Artikel 563bis

Voor de bovenvermelde inbreuken kan een protocolakkoord worden afgesloten tussen de bevoegde
procureur des Konings en het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de gemengde 
inbreuken. Dit protocol respecteert alle wettelijke bepalingen betreffende inzonderheid de voorziene 
procedures voor de overtreders en mag niet afwijken van hun rechten.

2. Conventioneel kader



Artikel 1. - Uitwisseling van informatie

Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van 
hun bevoegdheden en staan garant voor de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.

Daartoe duidt de procureur des Konings één of meer magistraten van zijn arrondissement aan, 
hierna de "referentiemagistraten GAS" genoemd. De referentiemagistraten kunnen door de door dit 
akkoord verbonden steden/gemeenten gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden bij het 
toepassen van de wet of onderhavig protocol of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven
aan bepaalde processen-verbaal.

De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de 
gemeenten worden onder de verschillende partners uitgewisseld. De briefwisseling en/of de 
telefoongesprekken en/of de e-mailberichten betreffende de administratieve sancties worden aan 
hen gericht.

De partijen verbinden zich ertoe elke wijziging van de contactgegevens van voornoemde personen 
onverwijld te melden.

Artikel 2. - Behandeling van de gemengde inbreuken

Preambule: Conform de omzendbrief n°1/2006 van het College van procureurs-generaal 
(herzien per 30/01/2014), heeft dit beding uitsluitend betrekking op meerderjarigen wetende 
dat het origineel van het proces-verbaal jegens een minderjarige steeds naar de afdeling 
"Jeugd en Gezin" van het Parket van zijn woonplaats, dat van zijn voogd of dat van de 
persoon aan wie de bewaking is toevertrouwd, wordt gestuurd en exclusief door het Parket 
wordt behandeld.

I. Opties betreffende de behandeling van de gemengde inbreuken

- De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde gemengde 
inbreuken geen vervolging in te stellen, en de betrokken gemeente verbindt zich ertoe de 
naar behoren vastgestelde inbreuken af te handelen, indien ze opgenomen werden in hun 
algemeen politiereglement :

ART SW 448: Beledigingen

ART SW 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559-1°, 563-2° : Vernieling van roerende en 
onroerende goederen met uitzondering van voertuigen

ART SW 461 en 463: Winkeldiefstal met een nadeel van minder dan 250 euro, gepleegd 
door een geïdentificeerde of identificeerbare dader (bv. via beeldopname, 
kentekenplaat, ...), behalve wanneer de overtreding is gepleegd door een illegaal 
(preventiecode 55)

ART SW 561,1°: Nachtlawaai

ART SW 563,3°: Feitelijkheden of lichte gewelddaden

ART SW 563 bis: Niet-identificeerbaar gezicht in de openbare ruimte

- De procureur des Konings verbindt zich ertoe een gevolg te geven aan de hiernavolgende 
gemengde inbreuken (volgens de modaliteiten van zijn vervolgbeleid). Er wordt geen kopie 
van het proces-verbaal overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar:

ART SW 398: Vrijwillige slagen en verwondingen

ART SW:521-3°: Vernieling van voertuigen



ART SW 461 en 463: Gewone diefstal, winkeldiefstal voor een nadeel vanaf 250 euro, 
winkeldiefstal voor een nadeel van minder dan 250 euro door een illegaal (preventiecode 
55).

II. Bijzondere modaliteiten 

1. Wanneer de in onderhavig protocol bedoelde feiten betrekking hebben op andere daden of 
verschijnselen (intrafamiliaal geweld) die niet in aanmerking komen voor een administratieve 
sanctie of die uitmondden in een vrijheidsberoving, is de toepassing van de procedure van 
administratieve sanctie uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de hoedanigheid van de verdachte 
wanneer hij of zij gekend is als lid van een stadsbende. 

2. Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar tijdens het toepassen van de procedure tot het
opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete, vaststelt dat de verdachte zich 
kennelijk ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, geeft hij de feiten aan bij de 
referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.

3. Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS
of hij zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van de feiten met inbegrip 
van het feit of de feiten waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld. Hij brengt de 
sanctionerende ambtenaar daarvan op de hoogte binnen de termijn van 2 maanden na de 
aangifte, die vervolgens de administratieve procedure afsluit. Zonder de beslissing van de 
procureur des Konings heeft de sanctionerende ambtenaar niet langer de mogelijkheid om 
een administratieve geldboete op te leggen.

4. Als het gaat om vaststellingen met een onbekende verdachte, zal er geen kopie van het 
proces-verbaal worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Indien de 
aanvankelijk onbekende verdachte later wordt geïdentificeerd, kan de procureur des Konings 
beslissen geen vervolging in te stellen en de zaak overmaken aan de bevoegde 
sanctionerende ambtenaar.

Artikel 3

Onderhavige overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van vernietiging door 
de toezichthoudende overheid onder wie de gemeente van de beraadslaging van de 
Gemeenteraad, die onderhavige overeenkomst goedkeurt, ressorteert.

Artikel 4

De verschillende partijen komen minimaal een keer per jaar samen om de toestand te evalueren en 
een stand van zaken op te maken met betrekking tot de verschillende uitgerolde procedures.

Voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN

Voor het Parket van de procureur des Konings van Brussel


	§ 2. Het is verboden om huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken te storten.

