
1 
   

Advies:  
Wijzigingen politiecodex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Naam adviesorgaan: Jeugdraad stad Antwerpen  
 
De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden: 
Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, 
Merksem, Wilrijk. 

 
De jeugdraad heeft als opdracht om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren bij het beleid 
van 
* kinderen van 6 tot en met 9 jaar 
* tieners van 10 tot en met 14 jaar 
* jongeren van 15 tot en met 26 jaar 
* jeugdverenigingen met personen van 6 tot en met 30 jaar 
door zoveel mogelijk kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen hun mening te laten geven, 
op basis waarvan een gefundeerd advies opgesteld wordt. 
 
De jeugdraad vult deze opdracht in volgens 4 stappen: 

1. De districtsjeugdraad beslist om wel of niet op de adviesvraag in te gaan. Dit doen de leden 
van de jeugdraad door na te gaan of de adviesvraag relevant is voor het belang van 
minstens 1 van de 4 bovengenoemde doelgroepen. 

2. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om de relevante doelgroepen te 
betrekken. 

3. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om het advies te schrijven. 
4. De districtsjeugdraad geeft een akkoord aan de jeugdconsulent voor het agenderen van het 

advies op het districtscollege en de districtsraad of op het college en de gemeenteraad. 
 

 

Advies voor: college/gemeenteraad 
 

Onderwerp van de adviesvraag: reglement erkenning jeugdverenigingen 
Adviestermijn: 6 weken (5 weken voor opmaak advies + 1 week voor opmerkingen) 

Deadline: 9 april 2018 
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1. Waarover gaat de adviesvraag? 
 
De stad is decretaal verplicht om de jeugdraad om advies te vragen bij wijzigingen van de 
politiecodex. 
 
De wijzigingen opgenomen onder punten 1 t.e.m. 4, 7 t.e.m. 9, 11, 13 en 14 zijn overwegend 
inhoudelijk, terwijl de wijzigingen opgenomen onder punten 5,6, 10, 12 en 15 t.e.m. 20 overwegend 
redactioneel van aard zijn. 
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2. Gegevens adviesverloop 
 
In dit deel staat wie betrokken was en hoe het advies tot stand kwam. We schrijven dit om op een 
transparante manier kenbaar te maken aan het college en/of gemeenteraad hoe het advies tot stand 
kwam, wie er aan heeft meegewerkt en welke kinderen, tieners en jongeren mee hun mening 
hebben gegeven. 
 
De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden.  

 De adviesvraag werd doorgemaild naar alle districtsjeugdraden en de ondersteunende 
jeugdconsulenten.  

 De deskundige inspraak en participatie Jeugd deed nadien het redactioneel werk om alle 
gegeven adviezen te bundelen tot een overzichtelijk document. 

 

2.1 Wie geeft advies? 
 
Volgende districtsjeugdraden vonden de adviesvraag wel relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen en vonden de tijd om een advies te geven: 

 De districtsjeugdraad Berchem 

 De districtsjeugdraad Borgerhout 

 De districtsjeugdraad Merksem  

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
 
Volgende districtsjeugdraad vond de adviesvraag niet relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen: 

 De districtsjeugdraad Antwerpen: 
o ‘Na grondige bespreking van de wijzigingen hebben wij beslist om geen advies te 

geven. Wij hebben hiervoor gekozen, doordat er weinig jeugd gerelateerde 
wijzigingen in terug te vinden zijn.’ 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
o ‘Er kwam opnieuw een adviesvraag binnen over wijzigingen in de politiecodex. We 

geven hierop geen advies met volgende redenen: Het adviesdocument omvat 90 
pagina’s en dat is veel te lang om er een grondig advies op te geven. Ook zijn niet alle 
thema’s relevant voor jeugd. De jeugdraad stelt voor om zoveel wijzigingen niet meer 
in 1 adviesvraag te gieten.‘ 

 De districtsjeugdraad Deurne: 
o ‘De vraag voor advies werd doorgestuurd naar de verschillende Deurnse 

jeugdverenigingen. De leden en leiding konden antwoorden via mail of tijdens de 
vergadering. Er kwam geen reactie.’ 

 De districtsjeugdraad Ekeren 

 De districtsjeugdraad Hoboken: 
o "Dit is irrelevant voor jeugd en dus vinden wij een advies onnodig." 

 
 

2.2 Hoe namen de leden van de jeugdraden de beslissing om in te gaan op de adviesvraag? 
 

 Districtsjeugdraad Berchem: 
o ‘De adviesvraag werd op de bijeenkomst van de jeugdraad besproken op dinsdag 13 

maart 2018.’ 

 De districtsjeugdraad Borgerhout: 
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o ‘De kerngroep van de jeugdraad na de adviesvraag vraag voor de bijeenkomst van de 
jeugdraad. Ze gingen na welke wijzigingen relevant waren voor de leden van de 
jeugdraad en welke niet.’ 

 Districtsjeugdraad Merksem: 
o ‘Deze adviesvraag werd geagendeerd op de jeugdraad van donderdag 22 maart 

2018. De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies 
opgemaakt.’ 

 Districtsjeugdraad Wilrijk: 
o ‘De kerngroep van de jeugdraad heeft besloten om de adviesvraag door te sturen 

naar en voor te leggen aan de leden van de jeugdraad.’ 
 

2.3 Wie hebben jullie betrokken en hoe bij de opmaak van het advies? 
 

 Districtsjeugdraad Berchem: 
o  ‘De verschillende Berchemse jeugdverenigingen zijn vertegenwoordigd op de 

jeugdraad van Berchem. Er werden verder geen andere relevante doelgroepen  
betrokken bij deze adviesvraag.’ 

 De districtsjeugdraad Borgerhout: 
o Wie: ‘De kerngroep van de jeugdraad besprak voor de bijeenkomst van de jeugdraad 

de relevante wijzigingen en gaf een eerste aanzet tot mogelijke bedenkingen en 
adviezen. Tijdens de bijeenkomst van de jeugdraad werd dit aan alle leden aanwezig 
voorgelegd, samen besproken en een gezamenlijk advies geformuleerd. De leden die 
aanwezig waren werden uitgenodigd op de bijeenkomst via mail en via de Facebook-
pagina van de jeugdraad.‘ 

o Hoe: ‘De kerngroep van de jeugdraad formuleerde een eerste aanzet tot adviezen 
voor de relevante wijzigingen en modereerde dan de discussie tijdens de bijeenkomst 
over deze adviezen. Alle opmerkingen werden genoteerd en er werd telkens unaniem 
beslist over de op te nemen opmerkingen in de adviezen door de leden van de 
jeugdraad.’  

 Districtsjeugdraad Merksem: 
o ‘De leden van de jeugdraad.’ 

 Districtsjeugdraad Wilrijk: 
o Wie: ‘De leden van jeugdraad Wilrijk, m.b. groepsleiding en leiding van 

jeugdverenigingen met personen van 17 tot en met 26 jaar.‘ 
o Hoe: ‘Er werd besloten om de vraag enkel via mail te verspreiden aan de leden van de 

jeugdraad. De adviesvraag heeft de agenda van de jeugdraad van maart niet meer 
gehaald en de deadline van het advies ligt voor de volgende geplande jeugdraad 
(16/4). 
Deadline voor opmerkingen en vragen werd op woensdag 5/4/2018 gezet.  
De enkele punten uit de politiecodex die volgens de kerngroep relevant waren voor de 
doelgroep werden uitgelicht, met de vraag om feedback te geven. 

o Er werd uiteindelijk geen enkele feedback ontvangen vanuit de leden van jeugdraad 
Wilrijk. De kerngroep van jeugdraad Wilrijk besluit om alsnog een advies te geven.’  

 
 

2.4 Gegevens van de adviesgevers. 
 
In totaal werkten 51 personen mee aan dit advies vanuit 4 districtsjeugdraden. 
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2.4.1 Geslacht 
In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die advies gaven.  
 

gender aantal  

meisje 21 

jongen 30 

onbekend 0 

totaal 51 

 

2.4.2 Leeftijd 
In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de adviesgevers. 
Er bestaat geen minimumleeftijd om lid te zijn van de jeugdraad. De maximumleeftijd is 30 jaar. 
 

 

2.4.3 Woonplaats 
Deze tabel bevat de woonplaatsen van de adviesgevers. De lijst is alfabetisch gerangschikt. 
 

Woonplaats 

  aantal 

Antwerpen 0 

*Antwerpen 2000 0 

*Antwerpen 2018 0 

*Antwerpen 2020 0 

*Antwerpen 2030 0 

*Antwerpen 2050 0 

*Antwerpen 2060 0 

Berchem 2600 5 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 4 

Borgerhout 2140 17 

Deurne 2100 1 

Ekeren 2180 0 

Hoboken 2660 0 

Merksem 2170 21 

Wilrijk 2610 3 

een andere gemeente 0 

onbekend 0 

totaal 51 

leeftijd aantal leeftijd aantal leeftijd aantal leeftijd aantal 

1 jaar 0  9 jaar 0 17 jaar 1 25 jaar 2 

2 jaar 0 10 jaar 0 18 jaar 3 26 jaar 2 

3 jaar 0 11 jaar 0 19 jaar 2 27 jaar 0 

4 jaar 0 12jaar 0 20 jaar 9 28 jaar 1 

5 jaar 0 13 jaar 0 21 jaar 5 29 jaar 0 

6 jaar 0 14 jaar 0 22 jaar 0 30 jaar 0 

7 jaar 0 15 jaar 0 23 jaar 2 onbekend 20 

8 jaar 0 16 jaar 3 24 jaar 1 totaal 51 
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3. Aard advies 
 
De jeugdraad bepaalt zelf hoe een advies geagendeerd wordt op het college en de gemeenteraad.  
De jeugdraad kan kiezen uit volgende mogelijkheden: 

 een negatief advies 

 een positief advies met voorwaarden 

 een positief advies 

 een SWOT advies 
o Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met 

sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen. 
 
Districtsjeugdraad Antwerpen: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Berchem: 

 een SWOT advies 
 

Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
 geen advies 

 
Districtsjeugdraad Borgerhout: 

 een positief advies met voorwaarden 
 
Districtsjeugdraad Deurne: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Ekeren: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Hoboken: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Merksem: 

 een positief advies 
 
Districtsjeugdraad Wilrijk: 

 een positief advies 
 

  



11 
   

4. Advies over de inhoudelijke wijzigingen 

Wijziging 1: Netheid van de openbare orde  

Type wijziging: inhoudelijk  
 

Korte uitleg:  De (verplichte) sorteerstraatzones zullen in de toekomst uitgebreid worden. Om te 
vermijden dat de openbare ruimte hierdoor extra bevuild zou geraken of er meer sluikstort zou 
ontstaan, moeten bijkomende bepalingen opgenomen worden. Verder zijn er een aantal nieuwe 
fracties op de recyclageparken.   
 
 
Lange uitleg: Op het grondgebied van de stad zijn thans 608 ondergrondse afvalcontainers 

aanwezig, verdeeld over 132 sorteerstraten, waarvan 103 sorteerstraten in verplichte 

sorteerstraatzones. Er zijn ongeveer 30.000 gebruikers, wat een gemiddelde van 230.000 stortingen 

per maand oplevert met een equivalent van meer dan 550 ton afval per maand.  Tegen 2020 zouden 

er minstens 1100 ondergrondse afvalcontainers aanwezig moeten zijn op het grondgebied,  

verdeeld over ongeveer 275 sorteerstraten, waarvan naar schatting ongeveer 220 sorteerstraten in 

verplichte sorteerstraatzones. 

 

Gelet op de uitbreiding van het aantal ondergrondse afvalcontainers en het aantal sorteerstraten, is 

het noodzakelijk  de bepalingen hieromtrent aan te vullen. Er wordt een definitie voorzien voor de 

sorteerpas en de sorteerpashouder en de definitie van een sorteerstraat wordt aangepast. De 

gedragsregels inzake het gebruik van de sorteerstraatzone worden uitgebreid om bevuiling van de 

openbare weg zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo worden de gebruikstijden van de sorteerstraten 

omschreven, wordt bepaald dat de sorteerpas enkel door de sorteerpashouder gebruikt kan 

worden, is het verboden om afval aan te bieden tot boven de rand van de inwerpzuil, … De huidige 

bepalingen zullen thans ook van toepassing zijn op het gebruik van de sorteerstraten door een 

rechtspersoon als sorteerpashouder. Er wordt bovendien uitdrukkelijk opgenomen dat de 

sorteerpashouder geacht wordt de aanbieder van het afval te zijn en daarom ook verantwoordelijk 

gehouden voor elk gebruik of misbruik van de sorteerpas. De verantwoordelijkheid houdt pas op te 

bestaan in geval van blokkering van de sorteerpas bij verlies of diefstal.  

 

Verder worden enkele artikels redactioneel aangepast met het oog op uniformiteit.  

 

De definities van grofvuil en restafval werden in overeenstemming gebracht met het 
materialendecreet  (decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen) en het Vlarema (besluit van de Vlaamse Regering van 17 
februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen). 
Verder werden een aantal bepalingen gewijzigd om tegemoet te komen aan de huidige situatie, 
zoals een uitbreiding van het aantal fracties in de recyclageparken (harde kunststoffen, piepschuim, 
kaarsresten, …), de aanpassing van de toegangstijden voor het recyclagepark te Zandvliet, …  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
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Titel 2 – OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID  
 
Hoofdstuk 1 – Netheid van de openbare ruimte  
 
Afdeling 1 – Definities1 
 
Artikel 3.  
(….) 
 
Grofvuil: afval van een particulier, dat door de omvang, aard of hun gewicht niet in gewone 
huisvuilzakken raakt. Voorbeelden: meubels en stukken van meubels, boomstronken, matrassen, 
vloerbekleding, laminaat, tuinstoelen (geen houten), snoeiafval tot 1,5 meter lang, bouw- en 
sloopafval. Alles wat in een huisvuilzak kan is geen grofvuil. Voorbeelden: Elektrische en 
elektronische apparaten en autobanden. Afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van 
een particulier huishouden en die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in de 
recipiënten voor huisvuilophaling of in de fracties van de sorteerstraten kunnen worden 
aangeboden  
(voorbeelden: meubels (geen houten), boomstronken, matrassen, vloerbekleding, laminaat, 
tuinstoelen (geen houten)).  
 
Restafval: afval dat niet als glas, papier en karton, pmd, gft of kga omschreven is en gescheiden kan 
aangeboden worden. : Afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particulier 
huishouden die in de voorgeschreven recipiënten voor huisvuilophaling of in de fracties van de 
sorteerstraten kunnen worden aangeboden, met uitzondering van de afvalstoffen die selectief 
aangeboden moeten worden, zoals pmd, papier en karton, kga, glas en textiel. 
 
[Sorteerstraat: al dan niet ondergronds afvalsysteem voor selectieve inzameling van huishoudelijk 
afval in een sorteerstraat-zone brengpunt voor selectieve afvalinzameling bestaande uit een 
aantal inwerpzuilen, waarin men met een identificatiepasje sorteerpas huishoudelijk afval en met 
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, aanbiedt. 
 
Sorteerstraat-zone: een zone waar sorteerstraten aanwezig zijn en waar er geen stedelijke huis-aan-
huisophaling van huishoudelijk afval of hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen meer gebeurt 
(met uitzondering van grofvuil inzamelingen en de periodieke huis aan huis inzameling van 
kerstbomen en/of GFT zoals bepaald in de afvalkalender). Deze zones worden concreet 
omschreven in bijlage 5 onder TITEL 14 - BIJLAGEN gehecht aan de code van politiereglementen.]2 
 
Sorteerpas: een middel om de sorteerpashouder  te identificeren en hem, mits betaling, toegang 
te verlenen tot de sorteerstraten van de Stad Antwerpen 
 
Sorteerpashouder: de (rechts)persoon van wie de persoonsgegevens - via de identiteitskaart of 
verblijfstitel - of de gegevens van de kruispuntbank van ondernemingen gekoppeld zijn aan de 
sorteerpas. 
 
[Zwerfvuil: afvalstoffen die ten gevolge van gebruik/consumptie in de openbare ruimte ontstaan, 

                                                           
1
 Voor meer definities zie: Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen en het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling 

van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

 
2
 Gewijzigd door de gemeenteraad op 21 maart 2016, datum inwerkingtreding 3 april 2016 
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zoals volgende, niet-limitatief opgesomde goederen: sigarettenpeuken, kauwgum, blikjes, plastic 
flesjes, piepschuim, tickets, vruchtenschillen en snoepwikkels, en die niet in de daartoe voorziene 
recipiënten worden gegooid.]3 
 
(…)  
 
Afdeling 3bis - Sorteerstraat-zones Afval aanbieden in sorteerstraten 
 
Artikel 8bis. 
§1. In (Rechts)personen die in de sorteerstraat-zones wonen, verblijven of gevestigd zijn, is het zijn 
verplicht om huishoudelijk afval of hiermee gelijkgestelde vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aan te 
bieden in de sorteerstraten. , als volgt:   
 

 op selectieve wijze zoals bepaald in artikel 9§2 en §4; 

 in de daar voorziene fractierecipiënten.  

 met een daartoe bestemde identificatiepas  
Het is verboden om in die zones afval aan te bieden voor stedelijke huis-aan-huisophaling, zoals 
voorzien in afdeling 4 en 5. 
 
 
(Rechts)personen die buiten de sorteerstraat-zones wonen, verblijven of gevestigd zijn, kunnen 
gebruik maken van sorteerstraten.  
§2. Alleen fracties waarvoor geen recipiënten zijn voorzien in de sorteerstraten, worden 
aangeboden zoals voorzien in dit hoofdstuk (voorbeeld: grofvuil, aanbieden van afval in 
recyclageparken, glasbollen).]4 
 
§2. Bij het gebruik van sorteerstraten moet afval aangeboden worden als volgt: 

 Het afval wordt aangeboden 
o op selectieve wijze zoals bepaald in artikel 9 §2 en §4 en volgens de bepalingen in 

artikel 16 §1 en §2, artikel 20 §1 en §2, artikel 22 §1 en §2 en artikel 24 in de daar 
voorziene inwerpzuilen;  

o met een daartoe bestemde sorteerpas; 
o zonder het dragend element waarin het afval zich bevindt, tenzij deze tot dezelfde 

fractie behoort. 

 Het is verboden om een sorteerpas te gebruiken waarvan men zelf geen houder is, tenzij 
mits toestemming van de sorteerpashouder; 

 Het is verboden de sorteerstraten te gebruiken voor 7 uur en na 22 uur;  

 Het is verboden afval aan te bieden boven de rand van de vulopening van de inwerpzuil 
van de sorteerstraat of afval aan te bieden waarvan de omvang niet past in of 
omvangrijker is dan de vulopening van de inwerpzuil van de sorteerstraat; 

 Het is verboden de sorteerstraat zelf en de omgeving te bevuilen of dragers van afval 
achter te laten; 

 Als een sorteerstraat of inwerpzuil niet toegankelijk (bijvoorbeeld: defect, blokkering) of 
vol is, moet de sorteerpashouder het afval terug meenemen; 

 Voor het gebruik van de sorteerpas, ook bij gebruik in geval van verlies of  diefstal van de 
sorteerpas, is de sorteerpashouder uitsluitend aansprakelijk en wordt hij vermoed de 
aanbieder van het afval te zijn. Bij verlies of diefstal van de sorteerpas meldt de 
sorteerpashouder dit zo snel mogelijk  aan de stad. De sorteerpashouder blijft 

                                                           
3
 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016, datum inwerkingtreding 4 oktober 2016 

4
 Gewijzigd door de Gemeenteraad op 21 maart 2016, datum inwerkingtreding 3 april 2016. 
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aansprakelijk voor het gebruik tot het ogenblik dat de sorteerpas geblokkeerd wordt.  

   
§3. Alleen fracties waarvoor geen inwerpzuilen zijn voorzien in de sorteerstraten, worden 
aangeboden zoals voorzien in dit hoofdstuk (voorbeeld: grofvuil, aanbieden van afval in 
recyclageparken, glasbollen). 
 
(…) 
Afdeling 4 – Huisvuil aanbieden  
1. Algemeen 
(…)  
Artikel 10. 
§1. Behalve in sorteerstraatzones zijn eigenaars van onroerende goederen met drie of meer kamers 
en eigenaars van onroerende goederen, waarin één of meerdere personen verblijven die op die 
plaats niet gedomicilieerd zijn, verplicht om:  
• de ophaalkalender op een zichtbare plaats en op duurzame wijze in één van de    
gemeenschappelijke ruimtes in het pand aan te brengen of te laten aanbrengen; 
• voldoende en minstens één huisvuilcontainers (restafval) in het pand te voorzien, 
desgevallend aangevuld met reglementaire huisvuilzakken, zoals bepaald in artikel 12, waarin 
restafval kan aangeboden worden, zodat er geen afval naast de container ligt in de openbare 
ruimte. 
• voldoende blauwe containers van 140 of 240 liter te voorzien of een recipiënt, waarin het 
papierafval reglementair kan aangeboden worden, zodat er geen afval naast de container ligt in de 
openbare ruimte.] 
§2. De eigenaar en/of bewoner is steeds verplicht om aan de bevoegde politie- en/of 
stadsdiensten toegang te verlenen tot de (gemeenschappelijke) ruimtes waar de ophaalkalender 
en de containers zich bevinden. 
 (…) 
 
2. Toegelaten recipiënten en hun limietgewicht 
 
Artikel 12. 
[§1. De toegelaten recipiënten zijn: 

 huisvuilzakken van de stad Antwerpen, verkocht door erkende verdelers. De huisvuilzakken 
dienen om de specifieke afvalfractie (restafval, pmd of gft) met het maximaal toegelaten 
gewicht of aantal liter aan te bieden.  

 [Containers, voorzien van een betaalsticker geldig voor het lopende jaar zoals in 
onderstaande tabel is weergegeven]5 

 De inhoud moet overeen stemmen met de fractie en het maximaal toegelaten gewicht of 
aantal liter waarvoor de container dient.  

 Het gaat om containers die in de privéhandel verkrijgbaar zijn met volgende formaten en 
kleur: 

 

Fractie formaat (liter) kleur aankoop Prijs afvalsticker 

Restafval 

240 liter 

770 liter 

1100 liter 

grijs 
 
grijs 

grijs 

privéhandel 
 
privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 
 
privéhandel 

privéhandel 

ja 
 
ja 
 
ja 

                                                           
5
 Gewijzigd door de gemeenteraad van 2 maart 2015, datum inwerkingtreding 11 maart 2015 en door de 

gemeenteraad van 26 september 2016, datum inwerkingtreding 4 oktober 2016. 
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Gft 

 

140 liter 

240 liter 

770 liter 

1100 liter 

groen 

groen 
 
groen 

groen 

Containerpark 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

57,50 euro 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

neen 

neen 
 
neen 
 
neen 

Pmd 

 

770 liter 

1100 liter 
 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

ja 
 
ja 

papier en karton 
(PK) 

 

140 liter 

240 liter 

770 liter 

1100 liter 

blauw 

blauw 

blauw 

blauw 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

neen 

neen 

neen 

neen 

bedrijfsafval (BA) 

 

240 liter 

770 liter 

1100 liter 

grijs 

grijs 

grijs 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

ja 

ja 

ja 

 
(…) 
 
4. Papier en karton aanbieden  
 
Artikel 20.  
§1. De aanbieder mag geen Volgende zaken zijn niet toegelaten: bevuild of vet papier, 
aluminiumpapier en behangpapier meegeven. 
 
 
§2. De aanbieder mag volgende zaken wel meegeven Volgende zaken zijn toegelaten: papieren 
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zakken, kartonnen dozen, tijdschriften en kranten, reclamebladen, boeken, telefoonboeken, 
computerpapier, schrijf- en machinepapier. De aanbieder moet plasticfolie verwijderen van kranten, 
tijdschriften en reclamebladen. 
 
5. Pmd aanbieden  
  
Artikel 21. De aanbieder moet pmd aanbieden in een blauwe zak van 30 of van 60 liter van de stad 
Antwerpen, of in een container van 770 of 1 100 liter. 
 
Artikel 22.  
§1. De aanbieder mag volgende zaken niet meegeven met de selectieve ophaling van pmd Volgende 
zaken zijn niet toegelaten: plastic potjes of vlootjes (van bijvoorbeeld margarine en yoghurt), plastic 
zakken, plastic folie of film, bidons van motorolie, piepschuim, aluminiumfolie. 
 
§2. De aanbieder mag volgende zaken wel meegeven Volgende zaken zijn toegelaten: plastic 
flessen en flacons van frisdrank, water of melk, van detergenten en verzorgingsproducten, van 
wasproducten en wasverzachters, van fruit- en groentesappen, van afwas- en onderhoudsproducten 
(vloeibaar of in poeder); drankkartons; metalen blikjes bier, frisdrank en water; conservenblikken, 
aluminium schoteltjes en bakjes, kroonkurken, metalen deksels en schroefdoppen van flessen en 
bokalen, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica. De genoemde verpakkingen mogen 
maximaal een volume van acht liter hebben en moeten volledig leeg zijn. 
 
6. Gft aanbieden  
 
Artikel 23. [De aanbieder mag het gft samen aanbieden met het restafval of afzonderlijk. 
Afzonderlijk moet de aanbieder het gft aanbieden in een groene zak, van 15 of 50 liter van de stad 
Antwerpen. Het gft mag ook in een groene container van 140 liter die uitsluitend in de 
recyclageparken te koop is, of in een groene container van 140,  240, 770 of 1 100 liter, te koop in 
de privéhandel. 
 
Artikel 24.  
De aanbieder mag volgende zaken niet meegeven met de selectieve ophaling van gft Volgende 
zaken zijn niet toegelaten: mosselschelpen, vulling van de kattenbak, snoeihout met een diameter 
van meer dan vijf centimeter, aarde en etensresten van dierlijk voedsel zoals vlees, vis, kaaskorsten, 
eierschalen, en schaaldieren. 
(…) 
9. Grofvuil 
 
Artikel 27.  
§1. De aanbieder kan brandbaar grofvuil meegeven volgens de richtlijnen van en na afspraak met de 
stedelijke ophaaldienst. Er mag maximum 1000kg per afspraak brandbaar grofvuil aangeboden 
worden. Alle grofvuil (zowel brandbaar als niet-brandbaar) mag ook naar het recyclagepark gebracht 
worden. Het aanbieden van grofvuil is steeds betalend. 
 
§2. De aanbieder mag het volgende niet meegeven met de ophaling van grofvuil Volgende zaken 
zijn geen grofvuil (niet-limitatief): voorwerpen die in de restafvalzak passen (emmers, bloempotjes, 
…) , afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), en auto- en fietsbanden, vensterglas, 
asbest en eternitplaten, worden niet aan huis opgehaald, maar moeten naar het recyclagepark. 
 
(…) 
 
Afdeling 5 – Bedrijfsafval ophalen  
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Artikel 30 
§1. De bedrijven mogen met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
aanbieden, volgens de bepalingen van afdeling 3bis en onderafdeling 4. 
§2. De bedrijven moeten het restafval aanbieden in gele plastic zakken van de stad Antwerpen met 
een inhoud van 60 liter, of grijze restafvalcontainers van 240, 770 of 1 100 liter. De bedrijven 
moeten op de restafvalcontainers elk jaar een voor hen geldige betaalsticker voor het lopende jaar 
kleven. 
 
§3. Bedrijfsafval wordt opgehaald door een erkende afvalophaler die het bedrijf aanstelt. De 
afvalrecipiënten die het bedrijf aanbiedt, moeten voorzien zijn van de identificatie van de erkende 
afvalophaler. 
 
§4. Bedrijven mogen hun afval uitsluitend aanbieden op het tijdstip dat ze afspraken met de 
erkende afvalophaler. Lokaal kunnen beperkingen worden opgelegd aan het tijdstip van de 
afvalophaling, omwille van het straatbeeld of de openbare veiligheid. 
 
§5. Het bedrijf moet voor de ophaling de recipiënten aan de rand van het voetpad van zijn pand 
plaatsen, als dit meer dan twee meter breed is. In alle andere gevallen plaatst het bedrijf de 
vuilniszakken en afvalcontainers tegen de gevel van het pand of op het bedrijfsterrein. Lokaal kan 
een andere locatie worden opgelegd met betrekking tot de afvalophaling, omwille van het 
straatbeeld of de openbare veiligheid. 
 
(…)  
 
Afdeling 6 - Recyclageparken 
(…) 
 
3 – Glas 
 
Artikel 35.  
§1. Wit, en gekleurd glas en vlakglas wordtworden gescheiden aangeboden. 
 
§2. Toegelaten in de fracties voor wit en gekleurd glas zijn: Toegelaten zijn: glazen flessen, flacons 
en bokalen. Zij moeten volledig leeg zijn. ; Ddeksels, stoppen en kurken worden verwijderd. Niet 
toegelaten in de fracties voor wit en gekleurd glas zijn: Volgende zaken zijn niet toegelaten in de 
glascontainer van het recyclagepark: ruiten, spiegels, lampen, TL-lampen, stenen, flessen, kruiken, 
porselein, aardewerk, pyrex, opaalglas en kristal. 
 
§3. Toegelaten in de fractie voor vlakglas zijn: ruiten en  spiegels. Niet toegelaten in de fractie 
voor vlakglas zijn: glazen flessen, flacons en bokalen, lampen, TL-lampen, steen-hout- en 
metaalachtige materialen, opaalglas en kristal. 
 
 
4 – Metalen 
 
Artikel 36.  
§1. Alle metalen, ferro en non-ferro, mogen worden aangeboden. 
Ferro- en non-ferrometalen worden gescheiden aangeboden. 
Niet-metalen delen moeten zoveel mogelijk worden verwijderd. 
 
§2. Elektrische of elektronische huishoudtoestellen moeten afzonderlijk worden aangeboden. 
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(…) 
 
7 – Groenafval en snoeihout 
 
Artikel 39.  
§1. Groenafval is grasmaaisel, wiedsel, afval van bladeren .... Snoeihout is afval afkomstig van 
bomen en struiken. 
 
§2. Inwoners kunnen groenafval aanbieden op de recyclageparken.   
Snoeihout wordt samengebonden met een koord uit natuurlijke vezels, tot bundels van maximum 
25 kilo en ca. 1,5 meter lang. Samenbinden mag niet met ijzerdraad, fietsbinnenbanden, elektrische 
kabel of synthetisch koord.  
 
§3. Boomstronken, mogen niet samen met het snoeihout worden aangeboden. Ze horen bij de 
fractie niet brandbaar grofvuil. 
 
§4. Afval van  groenten en fruit mag niet worden aangeboden. Deze fracties horen thuis in de 
restafvalzak, groene gft-zak, gft-container, sorteerstraat of compostvat. 
 
(…) 
 
10 – Grofvuil en restafval 
 
Artikel 42.  
§1. Grofvuil omvat afvalstoffen van vaste huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, die niet in gewone 
huisvuilzakken kunnen door hun omvang. Voorbeelden zijn meubelstukken (geen houten), 
boomstronken, matrassen, vloerbekleding, laminaat, tuinstoelen (geen houten) ... 
die ontstaan door de normale werking van een particulier huishouden, en die door hun omvang, 
hun aard of hun gewicht niet in de recipiënten voor huisvuilophaling of in de fracties van de 
sorteerstraten kunnen worden aangeboden  
(voorbeelden: meubels (geen houten), boomstronken, matrassen, vloerbekleding, laminaat, 
tuinstoelen (geen houten)), met uitzondering van de afvalstoffen die tot een afzonderlijke fractie 
op het recyclagepark behoren.   
 
§2. Brandbaar en niet-brandbaar grofvuil wordt afzonderlijk aangeboden. 
Meubels worden aangeboden als ze al uit elkaar gehaald zijn. 
 
§3. Behangpapier, piepschuim, kussenvulling, afgedankte video’s, dvd’s, cd’s, diskettes … moeten 
worden aangeboden als restafval in de witte zak  en horen niet thuis op het recyclagepark. 
 
11 – Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 
 
Artikel 43.  
§1. AEEA bestaat uit koelkasten, diepvriezers, aircotoestellen, elektrische en elektronische 
toestellen. 
 
§2. Een particulier kan AEEA inleveren bij de elektrozaken of in het recyclagepark. apart aanbieden 
en In het recyclagepark moet de particulier AEEA apart aanbieden en deponeren in de daarvoor 
voorziene container of recipiënten, volgens de aanwijzingen van de toezichter. 
 
(…)  
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13 – Andere, selectief ingezamelde afvalstoffen 
 
Artikel 45. Eventueel andere selectief ingezamelde afvalstoffen worden aangeboden en 
gedeponeerd volgens de aanwijzingen van de toezichter(s). 
Ook huisvuil kan aangeboden en gedeponeerd worden, maar dit is alleen mogelijk als het verpakt 
wordt in de correcte recipiënt. 
 
 
14-13 – Gebonden asbest  
 
Artikel 46. 45. Asbest mag enkel in gebonden toestand (golfplaten, vloerbedekking, regenpijpen, 
asbakken, bloembakken, isolatiemateriaal,...) aangeboden worden. Asbest is bij voorkeur verpakt in 
plastic zakken.  
 
15 14 – Klein gevaarlijk afval (kga) 
 
Artikel 47 46. Kga wordt veilig verpakt aangeboden aan de toezichter en gedeponeerd volgens de 
aanwijzingen van de toezichter.  
 
Volgende producten behoren tot Klein Gevaarlijk Afval (KGA): 
 
§1. Verven, inkten, lijmen, harsen: 

 verf, lak, vernis; 

 houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black, varnish , creoline; 

 lijm, hars, siliconen; 

 filmafval; 

 kleurstoffen, toners, inkten, drukinkten, stempelkussens. 
 
§2. Olie en vet: 

 plantaardige en dierlijke vetten; 

 meubelolie, boenwas; 

 plantaardige en minerale olie; 

 brandstoffen. 
 
§3. Solventen: 

 ontvetters, droogkuisprodukten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen; 

 trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform; 

 ontvlambare oplosmiddelen: petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, 
aceton, methanol, ethanol, hexaan, tolueen, xyleen; 

 verdunners: white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose verdunners, thinners; 

 gefluoreerde schoonmaakmiddelen; 

 glycol, antivries; 

 formol. 
 
§4. Zuren: 

 zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen; 

 zwavelzuur, accuzuur; 

 salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur; 

 fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen. 
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§5. Basen: 

 ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak; 

 bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, 
hypochloraten; 

 fotografische ontwikkelaars, activators en additieven. 
 
§6. Schoonmaakmiddelen: 

 zepen, waspoeders, wc-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas; 

 metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen; 

 autowax. 
 
§7. Batterijen: 

 auto-accu's; 

 knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan-, lithium-, hybride- en 
kwikbatterijen. 

 
§8. Stoffen of producten met kwik: 

 hele TL-lampen, hele spaar-TL-lampen; 

 kwikthermometers, kwikbarometers, kwik; 

 amalgamen. 
 
§9. Gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde samenstelling zoals: 

 restanten met ongekende samenstelling; 

 afval van laboratoria; 

 ongebruikte, afgedankte chemicaliën; 

 bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica; 

 spuitbussen; 

 brandblusmiddelen; 

 fotografisch zilver; 

 RX-foto's; 

 Filmafval; 

 injectienaalden en spuiten (in de injectienaaldenbox); 

 baxters; 

 toners; 

 halogeenlampen. 
 
§10. De verpakkingen van al deze afvalstoffen en de verpakkingen die nog resten van deze 
afvalstoffen bevatten. 
 
16 15 – Stoffelijke resten van dode huisdieren 
 
Artikel 48 47.  
§1. Enkel op het recyclagepark Hoboken, gelegen aan de Smallandlaan, kunnen stoffelijke resten van 
dode huisdieren worden aangeleverd. 
 
De aanlevering gebeurt zo, dat andere bezoekers en toezichters geen hinder ondervinden.  
 
§2. De aanbieder brengt de stoffelijke resten op een hygiënisch verantwoorde wijze binnen en 
deponeert ze in de daarvoor bestemde zakken.  
De zakken zijn gratis te krijgen op het recyclagepark. Er zijn verschillende zakken: 
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 zak nr. 1: voor dode dieren die niet meer dan 10 kilo wegen; 

 zak nr. 2: voor dode dieren die tussen de 10 en de 25 kilo wegen; 

 zak nr. 3: voor dode dieren die meer dan 25 kilo wegen. 
Een tabel met standaardgewichten wordt gebruikt om het gewicht te bepalen. Enkel bij twijfel 
wordt het dode dier gewogen. 
 
§3. Als iemand stoffelijke resten aanbiedt, worden volgende gegevens in het afvalstoffenregister 
genoteerd: 

 het volgnummer; 

 de datum van aanvoer van het dode dier; 

 naam en adres van de aanbieder; 

 het soort dier; 

 het standaardgewicht van het dode dier; 

 opmerkingen omtrent het dode dier en de aanvoer ervan. 
 
§4. Enkel particulieren die in de stad Antwerpen wonen, kunnen de stoffelijke resten van hun 
gestorven dieren aanleveren. Een gezin mag per jaar niet meer dan vijf dode huisdieren aanleveren.  
 
§5. Worden niet aanvaard: dierlijke resten van sluikslachting, onderdelen van dieren of niet 
volledige dieren (behalve dieren die operatief werden behandeld), landbouwdieren (zoals kippen, 
schapen, varkens, geiten, koeien, paarden …).  
 
 
17 - 16 – Kurk 
 
Artikel 48bis.  
Kurkenstoppen en andere zuivere kurk zonder lijm of verfresten moeten als kurkfractie afzonderlijk 
aangeboden worden. 
 
17 - Harde Kunststoffen 
Artikel 48bis.  
Voorwerpen uit harde kunststoffen worden apart ingezameld op het recyclagepark.  
Toegelaten zijn voorwerpen uit harde kunststoffen die groter zijn dan 15 cm, niet vervuild zijn en 
geen ander materiaal bevatten. 
Niet toegelaten zijn voorwerpen uit zachte plastics, PMD, glasvezel, polyester, KGA, gemengde 
materialen. 
 
18 - Plastieken bloempotjes 
Artikel 48ter. Toegelaten zijn alle bloempotjes en plantentrays, veegschoon en zonder aarde. 
 
19 - Piepschuim 
Artikel 48quater. 
Toegelaten is propere witte piepschuim dat uit korrels bestaat. 
Niet toegelaten is vervuild piepschuim, gekleurd piepschuim, verpakkingschips, vlees- of 
groenteschaaltjes. 
 
20 - Kaarsresten 
Artikel 48quinquies. Toegelaten zijn alle kaarsresten zonder kaarshouders en zonder 
verpakkingen. 
 
21 – Andere, selectief ingezamelde afvalstoffen 
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Artikel 48sexies. Eventueel andere selectief ingezamelde afvalstoffen worden aangeboden en 
gedeponeerd volgens de aanwijzingen van de toezichter(s). 
 
18 22 – Aanbiedingsmodaliteiten en hoeveelheden 
(…) 
 
Artikel 49.  
§1. De hoger genoemde afvalstoffen moeten reeds gesorteerd worden aangevoerd. Dit is nodig om 
de tijd dat een bezoeker op het terrein blijft, te beperken. In geen geval worden afvalstoffen 
aangeboden in gesloten recipiënten (met uitzondering van steenpuin, groenafval en Kga).  
 
§2. De bezoeker moet de aangevoerde afvalstoffen, met uitzondering van Kga, zelf deponeren in de 
containers of op de plaats die het personeel van het recyclagepark hem aanwijst. 
 
§3. De maximale toegelaten hoeveelheden per persoon zijn:  

 gratis fracties: 2 m³/dag 

 snoeihout: 3 m³/dag 

 dode dieren: 5 dieren/gezin/jaar 

 steenpuin:  2m³/dag 

 grof vuil (brandbaar en niet-brandbaar): 5m³/dag 
 
Meer dan de toegelaten hoeveelheden mogen op de recyclageparken niet worden aangeboden. 
 
§ 4. Bij de bezoeker die zich aanbiedt met een bedrijfsvoertuig wordt zorgvuldig nagekeken of de 
aangeboden afvalstoffen afkomstig zijn van de activiteit van een bedrijf. Als blijkt dat de afvalstoffen 
afkomstig zijn van de activiteit van een bedrijf, moet de bezoeker het recyclagepark verlaten en de 
afvalstoffen meenemen. Een uitzondering geldt voor de bezoeker die aantoont dat zowel het 
verzekeringsbewijs als inschrijvingsbewijs van het voertuig op zijn naam staat.  
 
§5. Op het recyclagepark kan een hoogtedrempel worden geplaatst die ervoor zorgt dat het terrein 
niet toegankelijk is voor voertuigen met een hoogte van meer dan 1,90m. 
 
18 23 – Verkeers- en gedragsregels 
 
Artikel 50.  
§1. Buiten de openingsuren is de toegang tot de recyclageparken voor bezoekers verboden. 
De recyclageparken zijn toegankelijk van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur. Vanaf 1 maart tot 1oktober zijn de containerparken op woensdag 
open van 12.00 tot 20.00 uur. 
 
Het recyclagepark van Zandvliet is toegankelijk: 
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur 
Woensdag 9.00 tot 17.00 uur en tussen 1 maart en 1 oktober van 12.00 tot 20.00 uur 
Vrijdag van 13.00 09.00  tot 17.00 uur 
Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur 
 
De recyclageparken zijn gesloten op zon- en feestdagen.  
 
§2. In het recyclagepark worden enkel bezoekers toegelaten die afval komen deponeren. De 
toezichter op het recyclagepark mag de aanbieders van afvalstoffen buiten de omheining laten 
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wachten als dit noodzakelijk is voor de goede orde op het terrein.  
 
§3. Op het terrein zijn de verkeersregels van kracht die gelden de openbare weg. De 
maximumsnelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur. 
 
§4. Bezoekers moeten de motor stilleggen terwijl ze afvalstoffen lossen.  
 
§5. Bezoekers en ophalers/verwerkers moeten de richtlijnen van de toezichter(s) naleven. 
 
§6. §5.Kinderen onder de 12 jaar, zijn vergezeld door een volwassen begeleider. Het is verboden 
dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. 
 
§7. §6. Fooien aanbieden is verboden. 
 
§8. §7. Alle aangevoerde en aanvaarde afvalstoffen worden eigendom van de Stad Antwerpen. 
Zonder voorafgaande toestemming van de stad mogen bezoekers geen materialen uit de 
recyclageparken meenemen. De stad geeft deze toestemming enkel aan particulieren, scholen en 
verenigingen die aantonen dat ze deze materialen gebruiken in het kader van projecten met 
recyclagematerialen. 
 
§9. §8. De bezoekers van de recyclageparken moeten de omgeving van de containers en de overige 
ruimte op het terrein proper houden, als ze afvalstoffen lossen. Als bezoekers het park vuil maken, 
moeten ze het opruimen volgens de aanwijzingen van de toezichter.  
 
§10. §9. Het is verboden afvalstoffen achter te laten aan de toegangspoort of aan de afsluiting van 
het recyclagepark. 
 
§11. §10. Het is verboden te roken in recyclageparken. 
 
 
 
 

Advies jeugdraad 
 

Opmerkingen 
 
Jeugdraad Berchem: 

 De plek waar de sorteerstraten op het openbaar domein verschijnen is belangrijk. De 
jeugdraad vindt het niet aangewezen om sorteerstraat in te plannen vlakbij parken en 
speelterreinen. 
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Wijziging 2: Ongezonde en onveilige onroerende goederen  
 

Type wijziging: inhoudelijk  
 

Korte uitleg: Een eigenaar (en bij uitbreiding alle houders van een zakelijk recht) die een onroerend 
goed ter beschikking stelt, is verplicht dit in gezonde en veilige toestand aan te bieden en te houden. 
Het is verder verboden om onrechtmatig gebruik te maken van een onroerend goed, zoals 
bijvoorbeeld een overbewoning indien dit gepaard gaat met verstoring van de openbare orde, 
verloedering van het goed indien dit een gevaar vormt voor de openbare orde, … De eigenaar (en bij 
uitbreiding alle houders van een zakelijk recht) zal verantwoordelijk gehouden worden in geval van 
onrechtmatig gebruik. 
 
 

Lange uitleg: Er wordt vastgesteld dat er op het grondgebied van de stad een heel aantal 
onroerende goederen (kosteloos of tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld voor bewoning, 
hoewel het onroerend goed kennelijk in onveilige of ongezonde toestand verkeert. De verloedering 
of zelfs verkrotting van het onroerend goed weerhoudt sommige eigenaars en andere houders van 
een zakelijk recht er kennelijk niet van om het ter beschikking te stellen voor bewoning. 

Het ter beschikking stellen van een onroerend goed dat niet in veilige en/of gezonde toestand 
verkeert, houdt een ernstig risico in voor de veiligheid en gezondheid van zowel de bewoners en 
gebruikers als van de omgeving. De verloedering van een onroerend goed trekt  bovendien diverse 
vormen van overlast aan, zoals sluikstort en vandalisme. Het veroorzaakt overigens een 
onveiligheidsgevoel in de buurt, hetgeen nog versterkt wordt door het risico op de aanwezigheid 
van onder meer hangjongeren, krakers of druggebruikers. Het is daarom noodzakelijk om de 
malafide terbeschikkingstelling van onroerende goederen tegen te gaan.  

Het huidige artikel 54 omvat geen concrete verplichting inzake en biedt daarom onvoldoende 
waarborgen om deze doelstelling te bereiken.  

Om de openbare veiligheid en gezondheid te kunnen vrijwaren, is het noodzakelijk om eigenaars en 
bij uitbreiding alle houders van een zakelijk recht te gebieden dat zij hun onroerend goed enkel ter 
beschikking kunnen stellen in een veilige en gezonde toestand. De veilige en gezonde toestand moet 
bovendien gegarandeerd worden tijdens de gehele duur van de terbeschikkingstelling. 

Verder is het noodzakelijk om de houder van een zakelijk recht verantwoordelijk te stellen voor het 
oneigenlijk gebruik van het ter beschikking gestelde (gedeelte van het) onroerend goed.  

Het gebruik dat als oneigenlijk beschouwd wordt, wordt op niet-limitatieve wijze opgesomd.  
 
Zo wordt het gebruik in strijd met de stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte functie 
beschouwd als oneigenlijk indien dit gepaard gaat met verstoring van de openbare orde. Het gaat 
bijvoorbeeld om een onroerend goed dat opgedeeld werd zonder de vereiste stedenbouwkundige 
vergunning, waardoor het aantal bewoners verhoogt terwijl er onvoldoende voorzieningen 
aanwezig zijn/gegarandeerd worden zodat dit een verhoogde afvalproductie en een verhoogde kans 
op sluikstort met zich meebrengt. Deze bepaling neemt uiteraard niet weg dat de inbreuk op de 
stedenbouwkundige regelgeving, sensu stricto, wordt gehandhaafd overeenkomstig de toepasselijke 
regelgeving.  
 
Ook de verloedering van het pand die een gevaar vormt voor de openbare orde wordt beschouwd 
als oneigenlijk gebruik. Hieronder worden o.a. situaties begrepen waarin het pand onvoldoende 
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werd afgesloten zodat o.a. krakers en druggebruikers vrij spel krijgen met een hoog brandrisico tot 
gevolg door een slecht werkende gas-, elektriciteits- en/ of verwarmingsinstallatie, pogingen om zelf 
het pand te verwarmen, etc. 
 
Ook de bewoning door een te groot aantal personen, bijvoorbeeld de overschrijding van de 
bezettingsnorm zoals uitgewerkt in de leidraad ‘technische richtlijnen voor een 
woningskwaliteitonderzoek’ (www.wonenvlaanderen.be) of de bewoning door een hoger aantal 
personen dan diegenen begrepen in de huurovereenkomst, wordt als oneigenlijk gebruik 
beschouwd, indien dit gepaard gaat met verstoring van de openbare orde. De verstoring van de 
openbare orde kan onder meer blijken uit herhaalde meldingen van bijvoorbeeld geluidsoverlast, 
vechtpartijen, sluikstort, … Een overbewoning an sich impliceert in vele gevallen bovendien ook een 
gezondheidsrisico voor de nabije omgeving, zoals in geval van epidemieën en epizoötieën. Ook hier 
staat deze bepaling de handhaving van een inbreuk op de toepasselijke regelgeving, sensu stricto, 
overeenkomstig deze regelgeving niet in de weg.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Hoofdstuk 3 – Ongezonde en onveilige onroerende goederen 
 
Artikel 54.  
§1. Ieder houder van een zakelijk recht is verplicht het onroerend goed – dat hij geheel of 
gedeeltelijk verhuurt of op eender welke wijze (kosteloos of ten bezwarende titel) ter beschikking 
stelt - in gezonde en veilige toestand te brengen en aldus te bewaren voor de gehele duur van de 
terbeschikkingstelling.  
 
§2. Een onroerend goed bevindt zich niet in gezonde en veilige toestand indien het oneigenlijk 
gebruikt wordt, met name als het een bedreiging vormt voor de openbare gezondheid, veiligheid 
of rust of indien het gebruik van het goed enige vorm van openbare ordeverstoring, met inbegrip 
van overlast, veroorzaakt.  
 
Als oneigenlijk gebruik wordt onder andere beschouwd (niet-limitatief):  

- Het gebruik in strijd met de stedenbouwkundig vergunde functie of vergund geachte 

functie, dat gepaard gaat met verstoring van de openbare orde, met inbegrip van 

overlast; 

- Verloedering van het onroerend goed (o.m. niet-onderhouden, verwaarlozen, verkrotten, 

….) in de mate dat dit een gevaar vormt voor de openbare orde, met inbegrip van overlast; 

- Het (laten) bewonen van het onroerend goed door een te groot aantal personen 

(bijvoorbeeld de overschrijding van de bezettingsnorm6, het aantal vermeld in de 

huurovereenkomst, … ) dat gepaard gaat met verstoring van de openbare orde, met 

inbegrip van overlast (zoals in geval van geluidsoverlast, vechtpartijen, sluikstort, …).  

 
§3. De houder van het zakelijk recht die het onroerend goed of een gedeelte ervan verhuurt of op 
eender welke wijze (kosteloos of ten bezwarende titel) ter beschikking stelt is verantwoordelijk 
voor een inbreuk op dit artikel. 

                                                           
6
 De woningbezetting zoals voorzien in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, verder uitgewerkt in de leidraad 

‘technische richtlijnen voor een woningskwaliteitonderzoek’ die terug te vinden is via 

www.wonenvlaanderen.be. 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.wonenvlaanderen.be/
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§4. Onder houder van het zakelijk recht wordt begrepen de persoon of personen met al dan niet in 
onverdeeldheid, een recht van volle eigendom (naakte eigendom en/of vruchtgebruik), een recht 
van opstal of van erfpacht met betrekking tot een gebouw of gebouwgedeelte. 
 
Onroerende goederen zijn ongezond als ze een bedreiging vormen voor de openbare gezondheid. 
Deze goederen zijn ook ongezond als ze niet beantwoorden aan de elementaire normen voor 
veiligheid, gezondheid, en kwaliteit7. 
 
Artikel 55.  
§1. Personen die voor de burgemeester de naleving van de bepalingen van de Vlaamse Wooncode 
onderzoeken of controleren, hebben het recht het onroerend goed tussen 8.00 uur en 20.00 uur te 
bezoeken.  
 
§2. De eigenaars, bewoners, verhuurders, beheerders of gebruikers van het onroerend goed zijn 
verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het onderzoek in de beste omstandigheden te 
laten verlopen. 
 
§3. De burgemeester kan alle maatregelen en werken bevelen, die nodig zijn om het onderzoek uit 
§1 en §2 mogelijk te maken. 
 

Artikel 56. De burgemeester kan bevelen om onroerende goederen onmiddellijk geheel of 
gedeeltelijk te ontruimen, als dit noodzakelijk is door de omstandigheden. Het is dan verboden om 
de betrokken lokalen te betreden. 
 
 

Geen advies  
  

                                                           
7
 Zoals bepaald in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
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Wijziging 3: Visuele reclame op voorgevels  

Type wijziging: inhoudelijk  
 

Korte uitleg:  Visuele reclame op voorgevels moet reeds handelen over het beroep dat in dat gebouw 
uitgeoefend wordt. In de toekomst zal deze reclame in de Nederlandse taal opgesteld moeten zijn, 
ofwel voorzien zijn van een correcte vertaling in de Nederlandse taal.   
 
 
Lange uitleg: De artikelen 66 en volgende van de code van politiereglementen bevatten 
voorschriften waaraan visuele reclame op voorgevels moet voldoen, o.m. aangaande onderhoud, 
actualiteit, oppervlakte, ... Op heden wordt echter niet vereist dat visuele reclame op voorgevels 
opgesteld moet zijn in een voor de gemiddelde consument begrijpelijke taal. Voor onder meer 
gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen en het gebruik van benamingen waaronder koopwaar in de 
handel wordt gebracht, vereist het wetboek van economisch recht8 dat zij opgesteld moeten zijn in 
een voor de gemiddelde consument begrijpelijke taal gelet op het taalgebied waar de goederen of 
diensten aan de consument worden aangeboden (artikel VI.8 Wetboek van economisch recht).  
In de hogere regelgeving wordt echter niet voorgeschreven dat ook reclame op voorgevels in een 
voor de gemiddelde consument begrijpelijke taal, rekening houdende met het taalgebied, moet 
worden opgesteld.  
Thans wordt vastgesteld dat meerdere voorgevels visuele reclame bevatten die in een taal werd 
opgesteld die voor de gemiddelde consument niet begrijpelijk is. Gelet op het taalgebied komt het 
dan ook gepast voor dat visuele reclame op voorgevels die niet in de Nederlandse taal opgesteld is, 
ook voorzien wordt van een correcte Nederlandstalige vertaling van de reclame.  
Bovendien komt het noodzakelijk voor dat ook reclame die in strijd is met de openbare orde en 
goede zeden verboden wordt.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
Artikel 67. 
§1. Het is verboden9 visuele reclame aan te brengen of te behouden op de voorgevels en vitrines 
van de gebouwen of van delen van gebouwen die voor een beroep gebruikt worden of gebruikt 
werden, als deze reclame niet handelt over het beroep dat uitgeoefend wordt in dat gebouw.  
 
§1. Visuele reclame aanbrengen of behouden op de voorgevels en vitrines van gebouwen of van 
delen van gebouwen die voor een beroep gebruikt worden of gebruikt werden, is enkel toegelaten 
indien aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan is:10  

- de reclame handelt over het beroep dat uitgeoefend wordt in dat gebouw; 
- de reclame is opgesteld in de Nederlandse taal of is voorzien van een correcte vertaling in 

de Nederlandse taal; 
- de reclame die niet werd opgesteld in de Nederlandse taal is voorzien van een correcte 

vertaling in de Nederlandse taal. 
[§2. Toegelaten visuele reclame die betrekking heeft op producten die er verkocht worden en/of 
diensten die er verleend worden en die vrijgesteld is van een stedenbouwkundige vergunning, kan 

                                                           
8
 Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, BS 29 maart 2013 

9
 In afwijking van art. 64 van de code van politiereglementen doch onverminderd hogere en andere 

gemeentelijke regelgeving. 
10

 Onverminderd de naleving van andere toepasselijke regelgeving. 
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worden aangebracht op vitrines en/of toegangsdeuren voor zover er een totale oppervlakte van 
minimaal 3/4e vrij blijft en artikel 383 van de code van politiereglementen nageleefd wordt.]11 
 
 

Geen advies 
 

 

  

                                                           
11

 Gewijzigd door de gemeenteraad op 16 oktober 2017, datum inwerkingtreding 23 oktober  2017.  



29 
   

Wijziging 4: Hinderlijke spelen en hinderlijk gedrag 

Type wijziging: inhoudelijk  
 

Korte uitleg:   Artikel 91 wordt uitgebreid met voorbeelden. Verder wordt een artikel 92bis ingevoerd 
dat een verbod inhoudt om gelegitimeerde tussenkomsten van toezicht- en/of hulpdiensten (politie, 
ambulance, stadsdiensten, parkeerwachters, … ) te bemoeilijken of te verhinderen.  
 
 
Lange uitleg:  
 
Redactionele aanpassing en verduidelijking van artikel 91.  
 
Verder wordt een artikel 92bis ingevoerd ter voorkoming dat gelegitimeerde tussenkomsten van 
toezicht- en hulpdiensten bemoeilijkt of verhinderd worden. Om de openbare veiligheid te kunnen 
garanderen is het noodzakelijk dat toezicht- en hulpdiensten (brandweer, ambulanciers, 
parkeerwachters, politiediensten, GAS-vaststellers, …) hun werkzaamheden ongehinderd kunnen 
uitoefenen. Zij oefenen hun functie op een professionele en dienstbare wijze uit, doch maken 
regelmatig het voorwerp uit van agressie, intimidatie en provocatie van omstaanders. In vele 
gevallen bemoeilijkt of verhindert dit hun tussenkomst, waardoor de openbare rust en veiligheid 
verder in het gedrang komt. Het is noodzakelijk om in zulke situaties gepast te kunnen optreden om 
verdere escalatie te vermijden en grensoverschrijdend gedrag en verdere normvervaging terug te 
dringen.  
Het gaat daarbij om gedragingen waarbij een gelegitimeerde tussenkomst (al dan niet opzettelijk) 
gehinderd of bemoeilijkt wordt en waar de huidige lokale reglementering alsook het strafrecht niet 
van toepassing zijn. Het gaat onder meer om het gebruik of misbruik van bepaalde voorwerpen 
opdat tussenkomsten verhinderd worden (zoals het gooien van stenen, eieren, bommetjes, …), het 
ophitsen van een menigte rondom de hulpverleners of toezichthouders zodat zij hun functie niet 
optimaal kunnen uitvoeren, het uitvoeren van hinderlijke lichaamsbewegingen (zoals het 
belemmeren van het zicht van een voertuig van de toezicht- of hulpdienst of voor diens voertuig te 
springen om deze te doen vertragen of te doen stoppen), het uitvoeren van afleidingsmanoeuvres 
om nadrukkelijk de aandacht te trekken, het aanraken van materialen van de toezicht- of 
hulpdienst, het betreden van een door de toezicht- of hulpdienst afgebakende perimeter of het 
weigeren om een plaats van tussenkomst te verlaten.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Afdeling 9 – Hinderlijke spelen en hinderlijk gedrag  
 
Motivatie:  
Artikel 91. §1. Het is verboden om, zonder wettige reden of toelating (bijvoorbeeld: agressieve 
verkopers, bedelen,…), voertuigen op de openbare weg te doen vertragen, te doen stoppen of aan 
te klampen door geluiden, gebaren of tekens, al dan niet gebruikmakend van een voorwerp. Een 
afwijking op dit verbod kan de burgemeester toekennen. De burgemeester kan hiervoor ook 
voorwaarden opleggen.  
Onder geluiden, gebaren of tekens wordt onder meer verstaan: 

• met een lichaamsbeweging (voorbeeld: roepen, fluiten, zoeken naar oogcontact, zwaaien 
met armen, met vingers geld uitbeelden, voertuigen proberen aanraken, op voertuigen 
kloppen …) de aandacht van een bestuurder of inzittenden trekken; 
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• op de rijbaan springen, gaan of staan of met het lichaam over de rijbaan hellen. 
§2. De burgemeester kan een afwijking op dit verbod toekennen. De burgemeester kan ook 
voorwaarden opleggen. 
 
Artikel 92. 

§1. Onverminderd de bepalingen in de Gemeentelijke Havenpolitieverordening en in afwijking ervan, 

is het verboden op pontons een strook van drie meter te betreden, gerekend vanaf de waterkant. Dit 

verbod geldt niet voor personen tijdens aan-en afmeren en ook niet voor de bevoegde havendiensten, 

diensten van politie, overheids- en hulpdiensten.  

 

§2. Op pontons is het verboden activiteiten uit te oefenen, die een risico inhouden op een val in het 

water. Voorbeelden zijn: balspelen, fietsen ... 

 

§3. De burgemeester kan afwijkingen op deze verboden toestaan. De havenkapitein-commandant kan 

hetzelfde doen voor de haven.  
 
Artikel 92bis.  
Het is verboden de vlotte doorgang, het zicht en andere gelegitimeerde tussenkomsten van 
toezicht- en/of hulpdiensten in de openbare ruimte en/of publiek toegankelijk inrichtingen te 
verhinderen of te bemoeilijken.  
Onder toezicht- en/of hulpdiensten worden o.a. begrepen: politiediensten, hulpverleners, 
brandweer, ambulanciers, toezichthoudend stadspersoneel, ... 
 
 

Advies jeugdraad 
 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 
 
Jeugdraad Borgerhout: 

 De jeugdraad wil vooral verduidelijking zien bij sommige dingen.  

 Volgens ons kan het begrip hinderen op veel manieren geïnterpreteerd worden en kan dit 
leiden tot veel macht aan de kant van de politie. Zij kunnen subjectief beslissen wat wel/niet 
als hinderlijk wordt beschouwd.  

  

Vragen aan college/gemeenteraad 
 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Verder vragen we ons af wat de consequenties zijn bij het overtreden van regels. Gaat dit 
over een waarschuwing, een boete, …?  

 Daarnaast vragen we ons af wie de verantwoordelijkheid draagt voor het overtreden van 
deze regels. Zijn het tijdens een activiteit van een jeugdbeweging de leiders die 
verantwoordelijk gesteld worden voor de straf die hier aan vasthangt of de overtreders zelf?  

 

Bedreiging 
 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Het onderscheid tussen spelen en hinderlijk spelen is volgens ons moeilijk te maken. Ook de 
intentie van het spelen is hierbij belangrijk. Niet intentioneel hinderlijk spel moet op een 
andere manier benaderd worden dan mogelijk intentioneel hinderlijk spel. 

Opmerkingen 
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Jeugdraad Borgerhout: 

 Ook zouden wij graag een onderscheid zien tussen primaire en secundaire hulpdiensten; 
Het hinderen van een ambulance die onderweg is, lijkt ons ernstiger dat het hinderen van 
een gemeenschapswachter (zonder hierbij de gemeenschapswacht oneer aan te willen 
doen).  

 bij de oplijsting van de hulpdiensten staat ‘…’. Kan dit verduidelijkt worden? Het lijkt ons 
logisch dat er duidelijke omschrijvingen moeten staan in de politiecodex om willekeur te 
kunnen voorkomen. 
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Wijziging 5: Bedelen op de openbare weg 

Type wijziging: tekstueel  

Korte uitleg: Redactionele wijziging door aanpassing van de wijze van opsomming. 
 
Lange uitleg: Redactionele wijziging door aanpassing van de wijze van opsomming. 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Afdeling 12 – Bedelen op de openbare weg  

 

Artikel 95. 
[§1. Het is verboden te bedelen in de volgende straten en pleinen. Dit verbod geldt ook voor de 
ingangen en de parkings van grootwarenhuizen en in elke inrichting toegankelijk voor het publiek: 
 
§2. Op het gehele grondgebied is het verboden op agressieve wijze te bedelen.  
Onder agressief bedelen wordt onder meer verstaan bedelen dat gepaard gaat met: 
  

 - aanklampen van personen;  

 - zich verbaal opdringerig gedragen; 

 - zodanig op de openbare weg zitten dat andere weggebruikers gehinderd worden; 

 - het zich begeven tussen de tafels van een horecaterras; 

 - het gezelschap van kinderen; 

 - het tonen van lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen; 

 - het belemmeren van het verkeer.]12  
 
§3. Het is verboden aan gebouwen aan te bellen of aan te kloppen met het doel een aalmoes te 
krijgen 

 
[§4. Bij verstoring van de openbare rust of openbare veiligheid kan de politie maatregelen treffen 
om deze te herstellen.  
 
 

Geen advies  
 

  

                                                           
12

 Gewijzigd door de gemeenteraad van 2 maart 2015, datum inwerkingtreding 11 maart 2015. 
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Wijziging 6: Mobiele reclame en reclamestands 

Type wijziging: tekstueel  
 

Korte uitleg:  Wijziging definitie reclamestand. 
 
 
Lange uitleg: De definitie van een reclamestand wordt aangepast om het onderscheid met een 
(reclame-)evenement duidelijker te schetsen. Een reclamestand zonder bemanning of uitsluitend 
bemanning met het oog op flyering/sampling wordt niet als evenement beschouwd, zelfs indien het 
georganiseerd werd ter vermaak of voorlichting van het publiek.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Afdeling 16 – Mobiele reclame en reclamestands 
Onderafdeling 1 – Definities  
Artikel 99 
(…) 
Reclamestand: tijdelijke bezetting van een plaats op de openbare weg door installaties van eender 
welke aard met een uitsluitend publicitair doel, zonder bemanning of uitsluitend bemand met het 
oog op met inbegrip van flyering/ en sampling vanuit de een stand. 
(…) 
 
 

Geen advies  
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Wijziging 7: Gebruik van drones  

Type wijziging: inhoudelijk  
 

Korte uitleg: De piloot of eigenaar moet elke vluchtuitvoering klasse 1 en 2 reeds melden aan de 
burgemeester. Voortaan zal de piloot de ontvangstbevestiging van de melding ook bij zich moeten 
dragen tijdens de vlucht en deze op eerste verzoek kunnen tonen.  
 
 
Lange uitleg: De meldingsplicht voor een dronevlucht zoals voorzien in artikel 101bis werd 
ingevoerd bij beslissing van de gemeenteraad op 24 april 2017 (jaarnummer 222). De eigenaar of de 
piloot moet elke vlucht boven het grondgebied met een niet-recreatieve drone vooraf melden aan 
de burgemeester. Onder niet-recreatieve drone wordt verstaan elke vluchtuitvoering klasse 1 en 2 
zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op 
afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim. De stedelijke website voorziet in een 
standaard formulier waar deze melding kan gebeuren. De melder ontvangt hiervan tevens een 
ontvangstbevestiging. Het is belangrijk dat de toezichthoudende instanties op vlotte en efficiënte 
wijze kunnen nagaan of de eigenaar of piloot voldaan heeft aan deze voorafgaande meldingsplicht. 
Het is  daarom noodzakelijk dat de piloot de ontvangstbevestiging van de melding tijdens de vlucht 
bij zich draagt en op eerste verzoek toont aan de bevoegde diensten.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Afdeling 17 – Gebruik van drones 
Artikel 101bis.  
§1. Onder “drone” wordt verstaan elk op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of op afstand 
bestuurd luchtvaartuigsysteem (RPAS) zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met 
betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim.  
§2. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en stedelijke regelgeving, moet de eigenaar 
of de piloot elke vluchtuitvoering klasse 1 en 213 boven het grondgebied van de stad Antwerpen 
met een niet-recreatieve drone, met name klasse 2 en 1, vooraf melden aan de burgemeester via 
het daartoe bestemde formulier.  
§3. De piloot moet de ontvangstbevestiging van de melding zoals voorzien in §2 tijdens de vlucht 
bij zich dragen en op eerste verzoek tonen aan de bevoegde politie- of stadsdiensten. 
§4. De burgemeester kan te allen tijden voorwaarden opleggen of kan de vlucht verbieden wanneer 
de openbare orde in het gedrang komt. 
 
 

Geen advies 
 

 

  

                                                           
13

 zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand 

bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim. 
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Wijziging 8: Sluitingsuren openbare plaatsen  

Type wijziging: inhoudelijk  
 
 

Korte uitleg: Op bepaalde openbare plaatsen gelden sluitingsuren. Voor binnenplaatsen van 
huisvestingscomplexen wordt bijkomend bepaalt wie de binnenplaats nog mag betreden tijdens het 
sluitingsuur en enkel voor noodzakelijke verplaatsingen van en naar het huisvestingscomplex. 
 
 
Lange uitleg: Artikel 101ter van de politiecodex werd ingevoerd bij beslissing van de gemeenteraad 
van 16 oktober 2017 (jaarnummer 624) omdat de noodzaak zich stelde om een aantal locaties van 
de openbare ruimte, waar een verhoogd risico bestaat op openbare ordeverstoring, overlast en/of 
kleine criminaliteit, ’s avonds af te sluiten voor het publiek. Het ging onder meer over parken, 
buurtspeeltuintjes of binnenplaatsen van huisvestingscomplexen.  
 
Voor de Geelhandplaats, een binnenplaats van een huisvestingscomplex, werden in de periode van 
mei 2014 tot mei 2016 109 processen-verbaal opgemaakt, onder meer voor 
beschadigingen (15 processen-verbaal), slagen en verwondingen (9 processen-verbaal), nachtlawaai 
(11 processen-verbaal) en diefstallen in een woning (7 processen-verbaal). In dezelfde periode 
werden er voor de Geelhandplaats bovendien 542 meldingen gedaan waarvan 313 betrekking 
hadden op geluidshinder en nachtlawaai en 117 op jongerenoverlast. Onder jongerenoverlast wordt 
verstaan storend rondhanggedrag, pesterijen en lichte feitelijkheden, gepleegd door jongeren onder 
de 25 jaar. Deze problematiek lokaliseert zich 
ook op andere plaatsen.  
 
Sedert 15 december 2017 wordt de Geelhandplaats fysiek afgesloten tussen 20 uur en 6 uur. De 
sluitingsuren zijn ter plaatse kenbaar gemaakt.  
 
De bevoegde toezichtdiensten stellen echter vast dat er tijdens de sluitingsuren nog steeds veel 
jongeren rondhangen op het binnenplein. Het betreffen voornamelijk jongeren die woonachtig zijn 
in het huisvestingscomplex, maar ook andere jongeren die door hen worden binnengelaten en hen 
‘vergezellen’.  
 
Het is daarom noodzakelijk om specifiek voor binnenplaatsen van huisvestingscomplexen bijkomend 
te bepalen welke personen tijdens de sluitingsuren toegang kunnen hebben en voor welke 
doeleinden. Bewoners van het huisvestingscomplex zelf en bezoekers van de bewoners moeten 
uiteraard de toegang behouden tot de binnenplaats. Deze toegang moet tijdens de sluitingsuren 
echter beperkt zijn tot de noodzakelijke verplaatsingen van en naar het huisvestingscomplex. Ook 
de eigenaar van een woning binnen het huisvestingscomplex hoort hierbij. Verder moet ook het 
bevoegd werkpersoneel is staat blijven om noodzakelijke herstellingen te blijven uitvoeren. Ook 
hulp- en ordediensten moeten te allen tijde toegang behouden. In geval van betwisting zal de 
toezichthoudende instantie telkens in concreto nagaan of de aangetroffen persoon zich al dan niet 
rechtmatig op het afgesloten binnenplein begeeft.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Afdeling 18 - Sluitingsuren openbare plaatsen en parken 
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Artikel 101ter. 
§1. Tijdens de sluitingsuren is de toegang tot de openbare plaatsen (zoals bijvoorbeeld parken, 
buurtspeeltuintjes, binnenplaatsen van huisvestingscomplexen, …) verboden. Deze sluitingsuren 
worden ter plaatse kenbaar gemaakt. 
 
§2. Binnenplaatsen van huisvestingscomplexen kunnen binnen de sluitingsuren enkel betreden 
worden door bevoegden voor de noodzakelijke verplaatsingen van en naar het 
huisvestingscomplex. Als bevoegd kunnen o.m. worden beschouwd bewoners, bezoekers van de 
bewoners, woningeigenaars, bevoegd werkpersoneel (m.o.o. uitvoeren van noodzakelijke 
herstellingen) en hulp- en ordediensten. De toezichthoudende instantie zal in concreto de 
bevoegdheid om aanwezig te zijn op het binnenplein beoordelen. 
 
 
 

Geen advies  
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Wijziging 9: Manifestaties en evenementen  

Type wijziging: inhoudelijk  
 
 

Korte uitleg: Het onderscheid tussen een manifestatie en een evenement wordt duidelijker 
omschreven. De bepalingen inzake evenementen worden aangepast aan het vernieuwde 
evenementenkader. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen een klein, middelgroot en groot 
evenement. Een evenement kan een publiek of een besloten karakter hebben. Afhankelijk van het 
type evenement moet het evenement voorafgaand gemeld werden of is een schriftelijke toelating 
van de burgemeester vereist.  
 
Zo moeten worden gemeld: 

 kleine publieke evenementen in openlucht, ongeacht de eigendomsstatus; 
 publieke evenementen die plaatsvinden in een binnenruimte die op een andere 

wijze gebruikt wordt dan het oorspronkelijke/bestemde gebruik; 
 alle besloten evenementen op een passagiersschip of commercieel 

pleziervaartuig in de stadshaven; 
 kleine evenemententerrassen.  

 
Vereisen een toelating van de burgemeester, onder meer: 

 (middel)grote publieke evenementen: 
o in openlucht, ongeacht de eigendomsstatus; 
o op een passagiersschip of commercieel pleziervaartuig in de stadshaven. 

 (middel)grote besloten evenementen op openbaar domein; 
 grote evenemententerrassen; 

Zijn niet onderworpen aan de meldingsplicht of toelating burgemeester: 
 publieke evenementen die plaatsvinden in een binnenruimte die daartoe 

bestemd is; 
 kleine besloten evenementen in openlucht op openbaar domein; 
 alle besloten evenementen in openlucht op privaat domein; 
 alle besloten evenementen in een binnenruimte (uitgezonderd in een vaartuig). 

 
 
Lange uitleg: Op 9 maart 2018 keurt het college van burgemeester en schepenen het 
evenementenkader goed. De bepalingen over evenementen in de code van politiereglementen 
worden hierop afgestemd. 
Vooreerst wordt het onderscheid tussen een manifestatie en een evenement duidelijker 
omschreven.  
Een manifestatie is het bij elkaar komen van een groep mensen om anderen hun standpunt of hun 
mening van politieke, religieuze, sociale, culturele of van welke aard ook, kenbaar te maken en te 
propageren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een culturele organisatie die een betoging organiseert 
om aandacht te vragen voor haar noden en daarom een verhoogde subsidie of toelage beoogt. Het 
kan verder gaan om een opkomst van een protestantse beweging die betoogt om de erkenning van 
godsdiensten te vergemakkelijken. Een ander voorbeeld is Greenpeace die betoogt tegen de 
kerncentrales. Het gaat hier om opkomsten waarbij men een bepaald doel voor ogen heeft en zijn 
argumenten kracht wenst bij te zetten door een bijeenkomst te organiseren. Een manifestatie 
onderscheidt zich van een samenscholing ingevolge haar georganiseerd karakter. De samenscholing 
zoals voorzien in artikel 102, §2 kenmerkt zich door haar ongeorganiseerd karakter.  
Een evenement daarentegen is een in tijd en ruimte beperkte en verplaatsbare georganiseerde 
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activiteit of feestelijkheid ter vermaak of ter voorlichting van een publiek, op een vooraf bepaalde 
plaats en tijdstip. Onder evenement wordt onder andere begrepen een feest (buurtfeest, volksfeest, 
schoolfeest, …), het organiseren van een speelstraat, een muziekactiviteit (festival, fuif, galabal,…), 
een stoet van eender welke aard zoals een carnavalsstoet, een trouwstoet of een religieuze stoet, 
reclame-evenementen, goede doelen acties, … Specifiek kan het gaan om een culturele organisatie 
die een cultuurmarkt organiseert ter vermaak of voorlichting van het publiek dat zij hiermee 
aantrekt. Verder kan het gaan om een religieuze processie of een evenement van Greenpeace om 
hun werking voor te stellen aan een publiek.  
Inzake evenementen wordt een onderscheid gemaakt tussen een klein, een middelgroot en een 
groot evenement. Een evenement kan verder een publiek of besloten karakter hebben en plaats 
vinden in open lucht, in een binnenruimte of op een vaartuig. Een evenement kan ook 
georganiseerd worden op een vergund open horecaterras.  
Het onderscheid wordt gemaakt aan de hand van verschillende criteria. Zo kan een klein evenement 
nooit een evenement zijn dat georganiseerd wordt door een studentenvereniging of plaatsvinden 
op een vaartuig, gaat het evenement niet door op een locatie in een horeca- of winkelkern, ... Een 
groot evenement is een evenement met meer dan 3000 bezoekers en/of deelnemers per dag of 
1500 bezoekers en/of deelnemers op het drukste moment. Middelgroot is het evenement dat niet 
beantwoordt aan de criteria voor een groot en klein evenement. 
Die criteria verschillen al naargelang het evenement een publiek karakter dan wel een besloten 
karakter heeft. Zo mogen bij een klein publiek evenement maximaal 500 bezoekers en/of 
deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn; bij een klein besloten evenement maximaal 20 genodigden.  
Rekening houdend met de risico’s die het organiseren van evenement voor de ordehandhaving met 
zich brengt, is al naar gelang de grootte van het evenement, het besloten of publiek karakter of de 
locatie waar het evenement plaats vindt hetzij een melding aan hetzij een toelating van de 
burgemeester vereist. 
Zo moeten worden gemeld: 

 kleine publieke evenementen in openlucht, ongeacht de eigendomsstatus; 

 publieke evenementen die plaatsvinden in een binnenruimte die op een andere wijze 
gebruikt wordt dan het oorspronkelijke/bestemde gebruik ; 

 alle besloten evenementen op een passagiersschip of commercieel pleziervaartuig in de 
stadshaven; 

 kleine evenemententerrassen.  
 
Vereisen een toelating van de burgemeester, onder meer: 

 (middel)grote publieke evenementen: 
o in openlucht, ongeacht de eigendomsstatus; 
o op een passagiersschip of commercieel pleziervaartuig in de stadshaven. 

 (middel)grote besloten evenementen op openbaar domein; 

 grote evenemententerrassen; 

Zijn niet onderworpen aan de meldingsplicht of toelating burgemeester: 

 publieke evenementen die plaatsvinden in een binnenruimte die daartoe bestemd is; 

 kleine besloten evenementen in openlucht op openbaar domein; 

 alle besloten evenementen in openlucht op privaat domein; 

 alle besloten evenementen in een binnenruimte (uitgezonderd in een vaartuig). 

Middelgrote en grote besloten evenementen op het openbaar domein zijn in principe verboden en 
enkel uitzonderlijk mogelijk mits toelating van de burgemeester. Hetzelfde geldt voor evenementen 
die plaatsvinden op een ander vaartuig dan een passagiersschip of commercieel pleziervaartuig. 

De termijnen voor een aanvraag toelating en een melding worden in verhouding gebracht met de 
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termijnen die voor het geplande evenement nodig zijn. Onder meer om een inschatting te maken 
van de eraan verbonden risico’s, om de nodige adviezen te vragen aan of controles te laten 
uitvoeren door de betrokken stads-politie-hulpdiensten en om naast de algemene voorwaarden ook 
specifieke randvoorwaarden te bepalen. De volledige aanvraag voor grote evenementen moet ten 
laatste 4 maanden op voorhand worden ingediend, middelgrote evenementen ten laatste 6 weken 
op voorhand. Kleine evenementen dienen ten laatste 3 weken voor het evenement gemeld te 
worden. 

De algemene voorwaarden, die op alle evenementen die plaatsvinden op de openbare ruimte van 
toepassing zijn, worden verfijnd.  Zo wordt voor evenementen op de Via Sinjoor-as en haar 
aanloopstraten rekening gehouden met het gewijzigd opportuniteitskader voor evenementen dat 
werd goedgekeurd door het college op 9 maart 2018. Aan de waterrand moet een vrije ruimte van 
10 meter op het kaaioppervlak te rekenen vanaf de blauwe steen vrijgehouden worden. Verder is 
het verboden om de evenementenzone te gebruiken als een private parking voor gasten, 
medewerkers of de organisator. Enkel technische wagens kunnen daar gestationeerd zijn. Hoe en 
wanneer publieke evenementen en circussen kunnen worden aangekondigd wordt nader bepaald.  

Tenslotte worden er ook bijzondere voorwaarden voorzien voor evenemententerrassen. Zo moet de 
uitbater van het horecaterras een terrastoelating hebben en moet het evenement binnen de 
vergunde oppervlakte plaatsvinden. Voor evenementen op passagiersschepen en commerciële 
pleziervaartuigen wordt verwezen naar het politiereglement voor het stadshavengebied. 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Hoofdstuk 2 – Openbare vergaderingen, samenscholingen en manifestaties in openlucht en/of op 
de openbare ruimte 
Artikel 102 
§1. Het is verboden om in openlucht en/of op de openbare ruimte, openbare vergaderingen en 
manifestaties in te richten, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester. 
Onder manifestatie wordt begrepen het bij elkaar komen van een groep mensen om anderen hun 
standpunt of hun mening van politieke, religieuze, sociale, culturele of van welke aard ook, 
kenbaar te maken en te propageren.  
De toestemming wordt minstens drie weken vooraf aangevraagd. Als de aard van de manifestatie 
niet toelaat om ze drie weken vooraf aan te vragen, moet de aanvraag toch zo snel mogelijk 
gebeuren en een motivatie bevatten waarom de toestemming niet eerder werd aangevraagd.  
De burgemeester kan altijd de verleende toestemming intrekken, als hij van oordeel is dat de 
openbare vergadering, de samenscholing of de manifestatie een gevaar zou betekenen voor de 
openbare veiligheid, orde en rust. 
§2. Zijn ook verboden: de organisatie van en/of de deelname aan samenscholingen die kunnen 
leiden tot ernstige overlast of die de openbare veiligheid, orde en rust ernstig kunnen verstoren. 
 
Hoofdstuk 3 – Evenementen 
Afdeling 1 – Definities Onderscheid tussen een klein en een groot evenement. 
Artikel 103. Algemeen. 
Evenement: Een in tijd en ruimte beperkte en verplaatsbare georganiseerde activiteit of 
feestelijkheid, ter vermaak of ter voorlichting van een publiek, op een vooraf bepaalde plaats en 
tijdstip. Onder meer volgende voor een groep mensen georganiseerde activiteiten zijn 
evenementen: feest (buurtfeest, volksfeest, schoolfeest, …), speelstraat, muziekactiviteit (festival, 
fuif, galabal,…), vuurwerk, culturele activiteit, circus, tentoonstelling, beurs, braderij, eventmarkt, 
rommelmarkt, garageverkoop, kermis, stoet en niet-politiek getinte optocht, 
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educatieve/wetenschappelijke activiteit, sportactiviteit, wandel- of fietstocht, niet-religieuze 
plechtigheden en bloemenhuldes, religieuze vieringen en processies, goede doelen acties, 
studentendopen en doopgerelateerde activiteiten, evenement op een vergund open horecaterras 
(evenemententerras), reclame-evenementen (in de mate dat het niet gaat om een loutere 
reclamestand zonder bemanning of uitsluitend bemanning voor flyering/sampling14). 
 
Onder een evenement verstaat de stad Antwerpen: activiteit op de openbare ruimte die voor het 
publiek toegankelijk is op een vooraf bepaalde plaats en tijdstip. Voorbeelden: feest (o.a. 
buurtfeest, straatfeest, braderij, speelstraat…), circus, filmopname, muziekconcert, optocht, 
manifestatie, betoging, sportgebeurtenis, studentenactiviteit, reclame of andere commerciële 
activiteit, religieuze gebeurtenis of andere activiteiten op de openbare ruimte die voor het publiek 
toegankelijk zijn.  
 
Publiek evenement: een evenement waarbij om het even wie zonder onderscheid toegelaten is, 
doordat het toegankelijk is op eender welke wijze, ongeacht of de toegang gratis of betalend is, 
onder meer: 

 geen  toegangscontrole; 

 op voorlegging van een uitnodiging of toegangskaart, wanneer die verspreid of verkocht 
werden zonder enige selectie, aan iedereen die erom vroeg; 

 met een uitnodiging die geen individueel karakter heeft of zonder naamsvermelding; 

 met een uitnodiging die in de media is verschenen en voor iedereen bestemd is. 
 
Besloten evenement: een evenement waarvoor men op naam is uitgenodigd of de genodigden 
worden gekozen omdat er een specifieke band bestaat tussen de gastheer en de genodigden. 
Evenemententerras: een evenement dat plaatsvindt op een vergund open horecaterras, 
georganiseerd door de uitbater van dit open horecaterras. 
 
Kaai: de terreinen gelegen binnen de zone begrensd door het water en de eerste achter het water 
gelegen openbare weg. 
 
 
Artikel 104. Publieke evenementen. Onderscheid klein – middelgroot – groot. 
§1. De stad Antwerpen maakt een onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ evenementen. Een publiek 
evenement wordt enkel als een klein evenement beschouwd, als aan alle volgende criteria 
cumulatief is voldaan: 

 het evenement gaat niet door op een van volgende plaatsen: Grote Markt, Groenplaats 
(met uitzondering van de kiosk), Gedempte Zuiderdokken, Scheldekaaien, Meir, Meirbrug, 
De Keyserlei, Koningin Astridplein, Wapper, Teniersplaats, Steenplein, De Coninckplein, de 
kaaien; 

 het gaat niet om een manifestatie, betoging, studentendoop, reclame of andere 
commerciële activiteit, of filmopname; 

 er zullen maximaal 500 bezoekers en/of deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn; 

 er worden maximaal twee kleine opstellingen, inrichtingen of tijdelijke constructies 
(voorbeeld: een tent, kraam, tafel met stoelen, toog …) geplaatst die samen niet meer dan 
10 m² innemen. Een tafel met stoelen en een toog in een tent worden beschouwd als één 
kleine opstelling, inrichting of tijdelijke constructie; er wordt maximaal 20 m2 ingenomen 
voor kleine opstellingen, inrichtingen of tijdelijke constructies; 

 het evenement duurt niet langer dan één dag 24 uur; 

 het evenement gaat niet door op een locatie uit retributiezone A of B, zoals bepaald door 
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 In dit geval zijn de bepalingen in titel 3, afdeling 16 van toepassing.  
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het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van het geldende 
retributiereglement op inname van het domein van de stad Antwerpen voor 
evenementen, reclamestands, fondsen- en ledenwerving, en enquêtering; 

 het evenement gaat niet door op een locatie gelegen in een (boven)lokale horeca- of 
winkelkern, een groenpark of -zone, zeehavengebied of een begraafplaats; 

 het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fietspad, parkeergelegenheid, vaartuig of 
kaai in het stadshavengebied; 

 het evenement vormt op geen enkele andere manier een belemmering voor voertuigen en 
hulpdiensten; 

 het gaat om een categorie 1, 2 of 5 evenement zoals bepaald in het opportuniteitskader 
voor evenementen zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen; 

 het evenement wordt niet georganiseerd door een studentenvereniging; 

 er wordt geen elektronisch versterkte of akoestische muziek gespeeld vóór 7.00 uur en na 
22.00 uur; 

 er wordt geen elektronisch versterkte of akoestische muziek gespeeld luider dan 85 dB 
LAeq,1 minuut en 100 dB LCeq,1 minuut, gemeten aan de rand van de zone waar het 
evenement doorgaat; 

 er wordt geen gebruik gemaakt van slaginstrumenten; 

 er worden geen dieren gebruikt tijdens het evenement; 

 er wordt tijdens het evenement geen open vuur gestookt of vuurwerk afgestoken; 

 er worden geen sterke alcoholische dranken geschonken tegen betaling; 

 er wordt geen logistieke ondersteuning van de stad gevraagd, tenzij maximaal 2 
standaard materiaalboxen voor Stadsmakers activiteiten; 

 het evenement wordt minstens 3 weken op voorhand gemeld. 
 

Alle andere evenementen worden beschouwd als ‘groot’ evenement. 
§2. Een publiek evenement met meer dan 3000 bezoekers en/of deelnemers per dag of 1.500 
bezoekers en/of deelnemers gelijktijdig is een ‘groot’ publiek evenement. 
 
§3. Alle andere publieke evenementen worden beschouwd als een ‘middelgroot’ publiek 
evenement. 
 
Artikel 105. Besloten evenementen. Onderscheid klein – middelgroot – groot 
§1. Een besloten evenement wordt enkel als klein beschouwd, als aan alle volgende criteria 
cumulatief is voldaan: 

 er zijn maximaal 20 genodigden aanwezig; 

 er wordt maximaal 5 m2 ingenomen voor kleine opstellingen, inrichtingen of tijdelijke 
constructies; 

 het evenement duurt niet langer dan twee uren en vindt plaats tussen 7.00 uur en 22.00 
uur; 

 het evenement gaat niet door op een locatie gelegen in zeehavengebied; 

 het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fietspad, parkeergelegenheid, vaartuig of 
kaai in het stadshavengebied; 

 het evenement vormt op geen enkele andere manier een belemmering voor voertuigen en 
hulpdiensten; 

 het evenement wordt niet georganiseerd door een studentenvereniging; 

 er wordt geen elektronisch versterkte of akoestische muziek gespeeld; 

 er wordt geen gebruik gemaakt van slaginstrumenten; 

 er worden geen dieren gebruikt tijdens het evenement; 

 er wordt tijdens het evenement geen open vuur gestookt of vuurwerk afgestoken; 
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 er worden geen sterke alcoholische dranken geschonken tegen betaling. 
 
§2. Een besloten evenement met aanwezigheid van meer dan 3000 genodigden per dag of 1.500 
genodigden gelijktijdig is een ‘groot’ besloten evenement. 
 
§3. Alle andere besloten evenementen worden beschouwd als een ‘middelgroot’ besloten 
evenement. 
 
Artikel 106. Evenemententerassen. Onderscheid klein – middelgroot – groot 
§1. Een evenement op een vergund open horecaterras wordt als klein beschouwd als aan alle 
volgende criteria cumulatief is voldaan: 

 er is geen uitbreiding van het bestaand terras; 

 er worden geen tenten of beschuttingen geplaatst die de terraszone afschermen van het 
zicht naar het plein of de straat toe; 

 het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fietspad, parkeergelegenheid of kaai in het 
stadshavengebied; 

 het evenement vormt op geen enkele manier een belemmering voor voertuigen en 
hulpdiensten; 

 het evenement behoort tot de categorie 7 (evenemententerrassen) zoals bepaald in het 
opportuniteitskader voor evenementen zoals goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen; 

 het is vrij toegankelijk voor iedereen; 

 er wordt geen elektronisch versterkte of akoestische muziek gespeeld vóór 7.00 uur en na 
22.00 uur; 

 er wordt geen elektronisch versterkte of akoestische muziek gespeeld luider dan 85 dB 
LAeq,1 minuut en 100 dB LCeq,1 minuut, gemeten aan de rand van de zone waar het 
evenement doorgaat; 

 er wordt geen gebruik gemaakt van slaginstrumenten; 

 er wordt maximaal 1 tapinstallatie of 1 toestel om voeding te bereiden op het terras 
geplaatst; 

 het evenement houdt niet uitsluitend het plaatsen van een geluidsversterking op het 
terras in; 

 er worden geen dieren gebruikt tijdens het evenement; 

 er wordt tijdens het evenement geen open vuur gestookt of vuurwerk afgestoken; 

 het evenement wordt minstens 3 weken op voorhand gemeld. 
 
§2. Alle andere evenemententerrassen worden beschouwd als een ‘groot’ evenemententerras. 
 
Afdeling 2 –Voorwaarden voor kleine evenementen. Publieke evenementen. Melding- of 
aanvraagmodaliteiten 
Onderafdeling 1 - Melding evenement 
Artikel 105 107. Het evenement melden: 
§1. Een klein evenement wordt vooraf digitaal gemeld aan de burgemeester, via een e-formulier op de 

website van de stad Antwerpen. De aanvrager moet verplicht een ontvangstbevestiging van deze 
melding hebben, voor de datum waarop het evenement plaatsvindt. Elke wijziging van de gegevens, 
vermeld in het meldingsformulier, vereist een nieuwe melding. 
Volgende publieke evenementen moeten verplicht voorafgaand digitale gemeld worden aan de 
burgemeester: 

 kleine publieke evenementen in openlucht; 

 publieke evenementen in een binnenruimte die op een andere wijze gebruikt wordt dan 
het oorspronkelijk/bestemde gebruik (bijvoorbeeld een evenement in een kerk, in een 
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leegstaand magazijn, een voormalige showroom, … ) 
 
§2. De ontvangstbevestiging van deze melding moet te allen tijde op de locatie van het 
evenement aanwezig zijn en op eerste verzoek getoond worden aan de bevoegde 
toezichtdiensten. Elke wijziging van de gegevens zoals ingevuld in het meldingsformulier, vereist 
een wijziging in het meldingsformulier, hetgeen moet blijken uit een nieuwe 
ontvangstbevestiging. 
§2. De melding gebeurt minstens 21 dagen voor de dag dat het evenement plaatsvindt; 

 

§3. De melding gebeurt uiterlijk op volgend tijdstip:  
- ten laatste 3 weken voor de dag dat het evenement plaatsvindt indien het gaat om een 

klein publiek evenement in openlucht; 
- ten laatste 4 weken voor de dag dat het evenement plaatsvindt indien het gaat om een 

publiek evenement in een binnenruimte die op een andere wijze gebruikt wordt dan het 
oorspronkelijk/bestemde gebruik. 

§3. De goedkeuring van een digitale aanvraag tot ondersteuning van een klein publiek evenement 

door de stad Antwerpen, geldt als digitale melding. De ontvangstbevestiging van deze melding wordt 

schriftelijk (digitaal of per brief) overgemaakt aan de aanvrager. Als ondersteuning niet schriftelijk 

wordt goedgekeurd, moet alsnog een melding gebeuren zoals eerder in de eerste alinea beschreven. 

§4. De melding gebeurt door de organisator van het evenement. De organisator is een meerderjarig 
persoon of een rechtspersoon. In het meldingsformulier wordt voor een rechtspersoon opgave 
gedaan van minstens één meerderjarige wettelijke vertegenwoordiger. 
§5. De melding bevat gegevens over de organisator, contactpersoon, de plaats, de datum, de duur, 
het aantal deelnemers, het soort evenement, de veiligheidsmaatregelen, de opstellingen, 
inrichtingen of tijdelijke constructies. 
§6. Om gevaar voor de openbare orde, veiligheid, en rust te voorkomen, moet de organisator de 
vragen over de modaliteiten van het evenement waarheidsgetrouw en nauwkeurig beantwoorden 
(voorbeeld: gebruik van geluidsbronnen, plaats waar de openbare ruimte wordt ingenomen, 
activiteiten, doelgroep, tijdelijke opstellingen/inrichtingen/constructies,…). 
§7. De melding bevat gegevens over de inzet van een interne ordedienst (voorbeeld: vrijwilligers, 
stewards of andere). 
§8. De burgemeester, politie, brandweer en de bevoegde overheidsdiensten kunnen altijd bijkomende 

gegevens opvragen. Ze kunnen naar aanleiding van de melding van het evenement bijkomende 

specifieke voorwaarden opleggen of afwijkingen toestaan. De organisator moet de voorwaarden of 

afwijkingen naleven. 
De burgemeester, de politie, de brandweer en de bevoegde overheidsdiensten kunnen een gemeld 
evenement verbieden of aan de organisator opleggen om een evenemententoelating aan te 
vragen voor de organisatie van het evenement. In deze evenemententoelating kunnen dan 
bijkomende specifieke voorwaarden worden opgelegd of afwijkingen worden toestaan.  
Afdeling 3 – Voorwaarden voor grote evenementen 
 
Onderafdeling 2 –Toelating burgemeester 
Artikel 111. 108. 
§1. Grote evenementen  zijn enkel toegelaten als de burgemeester vooraf en schriftelijk toelating 

geeft. Toelating vragen voor een groot evenement gebeurt digitaal via een evenementenaanvraag.  
§2. De aanvraag moet minstens acht weken op voorhand gebeuren. 
 

§1. Volgende publieke evenementen zijn enkel mogelijk mits voorafgaande en schriftelijke 
toelating van de burgemeester:  
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 (middel)grote publieke evenementen in openlucht; 

 alle publieke evenementen op een passagiersschip of commercieel pleziervaartuig in de 
stadshaven15 

 
§2. Toelating vragen gebeurt digitaal via een evenementenaanvraag. 
§3. De aanvraag gebeurt uiterlijk op volgend tijdstip:  

- ten laatste 6 weken voor de dag dat het evenement plaatsvindt indien het gaat om een 
middelgroot publiek evenement; 

- ten laatste 4 maanden voor de dag dat het evenement plaatsvindt indien het gaat om een 
groot publiek evenement.  

§4. De aanvraag is pas volledig van zodra alle relevante gegevens ter beoordeling van het 
evenement werden meegedeeld. Bij een onvolledig aanvraagdossier zal de stad bijkomende 
informatie opvragen. De aanvraag moet volledig zijn uiterlijk op het tijdstip zoals bepaald in §3 
van dit artikel naargelang het geval.  
 
 
Artikel 112. 109. 
§1. De organisator van het evenement doet de aanvraag. De organisator is een meerderjarig 
persoon of een rechtspersoon. In het aanvraagmeldingsformulier wordt voor een rechtspersoon 
opgave gedaan van minstens één meerderjarige wettelijke vertegenwoordiger. 
§2. De aanvraag bevat de gegevens over de organisator, contactpersoon, de plaats, de datum, de 
duur het aantal deelnemers, het soort evenement, de veiligheidsmaatregelen, de ingezette tijdelijke 
constructies. 
Artikel 113. 110. 
Op basis van de gegevens in de aanvraag, worden voorwaarden opgelegd. De toelating is enkel 
geldig voor wat is aangevraagd. Voor elke wijziging in die gegevens van het evenement moet de 
organisator een nieuwe aanvraag indienen. De organisator is verplicht het evenement uit te voeren 
volgens de gegevens in de aanvraag. 
Artikel 111. 
In de evenemententoelating kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken en/of kunnen 
bijkomende en/of specifieke voorwaarden worden opgelegd. In geval van tegenstrijdigheid 
hebben de bijkomende en/of specifieke voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden. 
 
Afdeling 3 – Besloten evenementen. Melding- of aanvraagmodaliteiten.  
Onderafdeling 1 - Melding evenement 
Artikel 112. 
§1. Elk besloten evenement op een passagiersschip of commercieel pleziervaartuig in de 
stadshaven wordt beschouwd als een (middel)groot evenement en wordt vooraf digitaal gemeld 
aan de burgemeester. 
§2. De ontvangstbevestiging van deze melding moet te allen tijde op de locatie van het 
evenement aanwezig zijn en op eerste verzoek getoond worden aan de bevoegde 
toezichtsdiensten. Elke wijziging van gegevens zoals ingevuld in het meldingsformulier, vereist een 
wijziging in het meldingsformulier hetgeen moet blijken uit een nieuwe ontvangstbevestiging. 
§3. De melding gebeurt ten laatste 3 weken voor de dag dat het evenement plaatsvindt. 
§4. Op de melding van een besloten evenement op een passagiersschip of commercieel 
pleziervaartuig in de stadshaven zijn dezelfde modaliteiten voor de melding van toepassing als 
voor kleine publieke evenementen, zoals bepaald in artikel 107, §4-8. 
 
Onderafdeling 2 –Toelating burgemeester 

                                                           
15

 Publieke evenementen aan boord van andere vaartuigen dan een passagiersschip of commercieel 

pleziervaartuig zijn verboden, tenzij uitzonderlijk mits schriftelijke toelating van de burgemeester.   
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Artikel 113. 
§1. Middelgrote en grote besloten evenementen op het openbaar domein en besloten 
evenementen op andere vaartuigen dan een passagiersschip of commercieel pleziervaartuig, zijn 
in principe verboden en enkel uitzonderlijk mogelijk als de burgemeester vooraf en schriftelijk 
toelating geeft.  
Kleine besloten evenementen op het openbaar domein vereisen geen toelating, noch melding. 
§2. Een toelating vragen voor een besloten evenement gebeurt digitaal via een 
evenementenaanvraag. 
§3. De aanvraag gebeurt uiterlijk op volgend tijdstip:  

- ten laatste 6 weken voor de dag dat het evenement plaatsvindt indien het gaat om een 
middelgroot besloten evenement; 

- ten laatste 4 maanden voor de dag dat het evenement plaatsvindt indien het gaat om een 
groot besloten evenement.  

§4. De aanvraag is pas volledig van zodra alle relevante gegevens ter beoordeling van het 
evenement werden meegedeeld. Bij een onvolledig aanvraagdossier zal de stad bijkomende 
informatie opvragen. De aanvraag moet volledig zijn uiterlijk op het tijdstip zoals bepaald in §3 
van dit artikel naargelang het geval.  
 
§5. Op de toelating zijn dezelfde modaliteiten van toepassing als voor de toelating van publieke 
evenementen, zoals bepaald in de artikelen 109 t.e.m. 111. 
Artikel 114. 
In de evenemententoelating kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken én/of kunnen 
bijkomende en/of specifieke voorwaarden worden opgelegd. In geval van tegenstrijdigheid 
hebben de bijkomende en/of specifieke voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden. 
 
Afdeling 4 –Evenemententerrassen. Melding- of aanvraagmodaliteiten. 
Onderafdeling 1 - Melding evenemententerras 
Artikel 115 
§1. Een klein evenemententerras wordt vooraf digitaal gemeld aan de burgemeester. 
§2. De ontvangstbevestiging van deze melding moet te allen tijde op de locatie van het 
evenement aanwezig zijn en op eerste verzoek getoond worden aan de bevoegde 
toezichtsdiensten. Elke wijziging van gegevens zoals ingevuld in het meldingsformulier, vereist een 
wijziging in het meldingsformulier hetgeen moet blijken uit een nieuwe ontvangstbevestiging. 
§3. De melding gebeurt ten laatste 3 weken voor de dag dat het evenemententerras plaatsvindt. 
§4. Op de melding van een klein evenemententerras zijn dezelfde modaliteiten voor de melding 
van toepassing als voor kleine publieke evenementen, zoals bepaald in artikel 107, §4-8. 
 
Onderafdeling 2 –Toelating burgemeester 
Artikel 116. 
§1. Grote evenemententerrassen zijn enkel mogelijk mits voorafgaande en schriftelijke toelating 
van de burgemeester. Besloten evenemententerrassen zijn in principe verboden en enkel 
uitzonderlijk mogelijk als de burgemeester vooraf en schriftelijk toelating geeft. 
§2. Toelating vragen gebeurt digitaal via een evenementenaanvraag. 
§3. De aanvraag moet ten laatste zes weken op voorhand gebeuren. 
 
§4. De aanvraag is pas volledig van zodra alle relevante gegevens ter beoordeling van het 
evenement werden meegedeeld. Bij een onvolledig aanvraagdossier zal de stad bijkomende 
informatie opvragen. De aanvraag moet volledig zijn uiterlijk op het tijdstip zoals bepaald in §3 of 
§4 van dit artikel naargelang het geval.  
 
§5. Op de toelating zijn dezelfde modaliteiten van toepassing als voor de toelating van publieke 
evenementen, zoals bepaald in de artikelen 109 t.e.m. 111. 
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Afdeling 5 – Algemene voorwaarden voor evenementen. 
Onderafdeling 1 – Voorwaarden voor evenementen op de openbare ruimte 
Artikel 106 117. Communicatie. 
§1. De organisator staat zelf in voor de communicatie naar de personen, bedrijven en instellingen, 
die hinder kunnen ondervinden van het evenement. Ten laatste 14 dagen voor het evenement post 
de organisator een kort bericht in de brievenbussen. De inhoud van de communicatie bevat 
minstens de geplande activiteit, de datum en tijdstip van aanvang en einde van het evenement, de 
eventuele hinder (geluid …), de naam en het telefoonnummer van de verantwoordelijke voor meer 
informatie en eventuele klachten. 
§2. Als de weersvoorspellingen wijzen op een buitentemperatuur van meer dan 27° Celsius, moet de 
organisator voldoende communiceren rond de preventie tegen zonnebrand (voorbeeld: aansporen 
tot gebruik zonnebril, hoofddeksel,…) en moet hij voldoende gratis drinkwater voorzien. 
Artikel 107. 118. Het evenement uitvoeren. Algemeen. 
§1. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en stedelijke regelgeving, is de organisator 
verplicht het evenement uit te voeren volgens de door hem opgegeven gemelde criteria in, de 
gegevens op het meldings-/aanvraagformulier en de algemene en bijzondereopgelegde 
voorwaarden. Hij staat in voor de naleving ervan door de eigen medewerkers, onderaannemers en 
hun medewerkers, partners, sponsors en bezoekers van het evenement. 
§2. De contactpersoon die de melder opgaf, is tijdens het evenement permanent aanwezig, 
bereikbaar en aanspreekbaar. 
De contactpersoon zoals ingevuld in de melding/aanvraag, of zijn/haar afgevaardigde, is tijdens 
het evenement permanent aanwezig, bereikbaar en aanspreekbaar. Hij/zij kan tijdens het 
evenement steeds de toelating van de burgemeester of de ontvangstbevestiging van de melding, 
met de opgelegde voorwaarden, en indien nodig bijkomende specifieke vergunningen voor het 
evenement, voorleggen op eerste verzoek van de toezichtdiensten. 
De aanwijzingen van de politie en andere toezichtdiensten ter plaatse die het evenement 
begeleiden, worden strikt en onmiddellijk opgevolgd. 
§3. De uitvoering van het evenement hindert geen andere reglementaire evenementen op dezelfde 
plaats en hetzelfde tijdstip. 
§4. Als het evenement hinder kan veroorzaken voor buurtbewoners, voor bedrijven of particuliere 
instellingen in de omgeving, voor het openbaar vervoer en andere weggebruikers, neemt de 
organisator de nodige maatregelen om dit maximaal te vermijden. 
§5. De organisator van een evenement op de Via Sinjoor-as en haar aanloopstraten, zoals bedoeld 
in artikel 99, zorgt ervoor dat: 

 de veiligheid op de openbare ruimte steeds gewaarborgd blijft; 

 er geen hinder voor toegangen van gebouwen is en onder meer: 
o het zicht op een publiek toegankelijke inrichting niet wordt belemmerd; 
o de toegang tot de gebouwen niet wordt belemmerd door de inrichting van het 

evenement of door de bezoekersstroom die het aantrekt. 
 
Artikel 108 119. Het evenement uitvoeren. Veiligheid 
§1. Onverminderd de strikte naleving van hogere regelgeving (voorbeeld: verkeersreglementering), 
mag de inname van de openbare ruimte (voorbeeld: opstellingen, inrichtingen of tijdelijke 
constructies, activiteiten,…) in geen geval:  

 enige hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van het evenement en van de 
achterliggende en nabijgelegen gebouwen. De onmiddellijke ontruiming van de ingenomen 
openbare ruimte moet altijd gegarandeerd blijven; 

 gevaar opleveren voor personen, gebouwen en andere particulieren eigendommen; 

 werkzaamheden en vlotte doorgang van politie- en hulpdiensten hinderen; 

 schade toebrengen aan de openbare ruimte, inclusief de openbare weg en groene ruimten, 
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en aan openbare en particuliere eigendommen (voorbeeld: beschadigingen van of 
verankeringen aan bomen, verankeringen in verhardingen,…). 

§2. De organisator neemt de nodige maatregelen zodat het evenement de doorgang voor andere 
weggebruikers niet belemmert. Volgende maatregelen zijn verplicht: 

 Alle onderdelen van opstellingen, inrichtingen of tijdelijke constructies moeten meer dan 
1,20 meter verwijderd zijn van de gevel van bebouwing. 

 Iedere deuropening (voorbeeld: nooduitgangen, deuren, poorten,…) van naburige 
gebouwen of van lokalen in een gebouw (voorbeeld: publieke parkings), ter hoogte van de 
openbare ruimte die wordt ingenomen, moet altijd over de volle lengte van deze 
gevelopening en over de volle diepte van de inname vrij blijven en bereikbaar zijn. Ook al 
geeft de gevelopening toegang tot lege lokalen of zijn ze in gebruik door de organisator van 
het evenement. 

 Hulp- en politiediensten moeten op de openbare weg altijd een vrije doorgang krijgen. Dit 
geldt zowel voor het doorgaand als voor het bestemmingsverkeer van de hulp- en 
politiediensten. 

§3. De doorgang moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

 hij mag niet doodlopen: 

 hij is altijd minimaal vier meter hoog en vier meter breed. Dit geldt ook voor een plein, 
zodat ook gebouwen rond een plein bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. 

 hij heeft draaistralen van minimaal 11 meter aan de binnenkant en 15 meter aan de 
buitenkant zodat brandweervoertuigen en andere hulpdiensten kunnen in- en uitdraaien en 
de nodige manoeuvres kunnen uitvoeren; 

 hij is tussen de vier meter en tien meter verwijderd van de gevellijn van een gebouw met 
meer dan één gelijkvloerse verdieping; 

 hij is minder dan 60 meter verwijderd van gebouwen met alleen een gelijkvloerse 
verdieping; 

 hij is volledig vrij toegankelijk, er staan dus geen voertuigen geparkeerd of opstellingen, 
inrichtingen of tijdelijke constructies opgesteld, tenzij ze in minder dan één minuut 
verwijderd kunnen worden (voorbeeld: kleine tafels en stoelen, vuilnisbakken,…). 

Bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico moeten altijd en 
volledig bereikbaar blijven voor politie- en hulpdiensten. 
§4. Voorzieningen van openbaar nut moeten altijd vrij blijven (voorbeelden: rioolmonden, 
sleutelmonden gasmaatschappij, verlichtingsmasten, straatputten, watermonden en andere 
voorzieningen van nutsbedrijven). De ondergrondse en bovengrondse watermonden (hydranten) 
moeten altijd vrij en goed bereikbaar zijn. De afstand van minstens één meter rond van de 
watermonden moet altijd vrij blijven. 
§5. Opstellingen, inrichtingen, of tijdelijke constructies of onderdelen daarvan mogen niet verankerd 
worden in de grond of aan de gevel, straatmeubilair, keldergaten, bomen en andere voorwerpen die 
geplaatst werden in opdracht van de stedelijke overheden, hogere overheden of nutsbedrijven. In 
de evenemententoelating kan hiervan uitzonderlijk worden afgeweken om gemotiveerde reden. 
§6. Autovrije pleinen moeten altijd autovrij blijven. Het is enkel toegelaten om materiaal af te 
leveren of op te halen tijdens de opbouw/afbraak van het evenement. Om veiligheidsredenen zijn 
manoeuvres nooit toegelaten. Een voertuig mag enkel rechtlijnige bewegingen maken. De maximale 
drukbelasting op een plein mag ten hoogste 0,5kilo/cm2 bedragen. In een zone van 15 meter rond 
de kaaimuren is de maximale drukbelasting maximaal 2 ton/m2. Bij warm weer en grote 
puntlasten (voorbeeld: als een stelling geplaatst wordt), moeten verdeelplaten gebruikt worden om 
de bitumineuze verharding te beschermen. 
§7. Aan de waterrand wordt een 10 meter vrije ruimte op het kaaioppervlak vrijgehouden, te 
rekenen vanaf de blauwe steen. In deze zone mogen maximaal 2 mobiele elementen worden 
geplaatst, die onmiddellijk verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld rode loper, 
vlaggenstandaard, infozuil, …). Het plaatsen van andere constructies is verboden in deze zone. 
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§8. Het is verboden de openbare ruimte te gebruiken als private parking bij een evenement. Ze 
mag enkel als private parking ingenomen worden voor een logistieke zone bij het evenement. 
Onder logistieke zone wordt verstaan: plaats voor technische wagens en leveringen. Parking voor 
vips, gasten, medewerkers of organisator is in principe uitgesloten. Een technische wagen is elke 
wagen die het evenement technisch ondersteunt tijdens de uitvoering van het evenement, zonder 
dewelke het evenement niet kan doorgaan. 
 
§7. 9. Tijdelijke bewegwijzering plaatsen voor evenementen mag enkel onder volgende 
voorwaarden: 

 de bewegwijzering mag het stadspatrimonium niet beschadigen;  

 ze mag niet aan bomen, verkeerspalen, straatmeubilair en andere bevestigd worden;  

 er mag geen verwarring ontstaan met de bestaande verkeerssignalisatie;  

 ze mag slechts onmiddellijk vóór het evenement geplaatst worden. Na afloop van het 
evenement moet ze onmiddellijk verwijderd worden;  

 het is verboden om publiciteits- en verkeersborden te plaatsen. 
 

§10. Aankondigingen van publieke evenementen mogen gebeuren op de voorbehouden 
publicitaire ruimtes op de openbare ruimte (zoals bepaald in hoofdstuk 4, titel 2 van dit 
reglement), of door middel van het inzetten van vlaggen en infoborden op de plaats van het 
evenement om de locatie aan te duiden en/of praktische informatie mee te delen.  
 
Aankondigingen van besloten evenementen zijn verboden in de openbare ruimte. 
 
Toegelaten periode: 

 plaatsing ten vroegste 1 week voor aanvang van het evenement; 

 verwijdering ten laatste 1 week na afloop van het evenement. 
 
§11. De aankondiging van circussen door middel van aankondigingsborden is slechts toegestaan 
onder volgende voorwaarden: 

 de aankondigingsborden mogen maximaal op 50 locaties over heel het grondgebied  van 
de stad Antwerpen worden geplaatst. Twee naast elkaar geplaatste borden, tellen als 2 
locaties. Twee borden met de rugzijde tegen elkaar geplaatst, tellen als 1 locatie; 

 de aankondigingsborden mogen niet worden geplaatst aan verkeerslichten of 
verkeerspalen. Plaatsing aan verlichtingspalen is wel toegelaten; 

 de aankondigingsborden hebben maximaal een afmeting van 100 cm x 70 cm; 

 de organisator van het evenement of de exploitant van de aankondigingsborden bezorgt 
ten laatste 24 uur na het ophangen van de aankondigingsborden aan de stad een 
inventaris van alle locaties waar de borden werden geplaatst. De aankondigingsborden 
moeten worden verwijderd op eerste verzoek. 
 

Toegelaten periode: 

 plaatsing ten vroegste 1 week voor aanvang van het evenement; 

 verwijdering ten laatste 1 week na afloop van het evenement. 
 

§812. De organisator is verantwoordelijk voor een vlot en veilig verloop van het evenement en 
neemt hiervoor alle noodzakelijke maatregelen. Hij zet de nodige middelen in om de integriteit van 
het publiek, de medewerkers, de hulpdiensten, de politie en andere betrokkenen te verzekeren 
(onder meer: bedreigingen, uitingen van haat of woede, verboden wapendracht, slagen en 
verwondingen …). 
§913. Tijdens het evenement is dronkenschap verboden, onverminderd de verplichte en strikte 
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naleving van de hogere regelgeving ter zake16 en de naleving van de maatregelen en voorwaarden 
opgelegd door de bevoegde diensten. Het is tevens strikt verboden alcohol te schenken aan 
dronken personen. 
§1014. De organisator laat het bezit, gebruik en handel in verdovende middelen niet toe. 
Artikel 109. 120. Het evenement uitvoeren. Geluidshinder. 
§1 Alle maatregelen en voorwaarden opgelegd door de politie en bevoegde overheidsdiensten 
moeten worden nageleefd, onverminderd de strikte naleving van de regelgeving inzake 
geluidsnormen. 
§2 In de nabijheid van gebedshuizen (kerken, moskeeën, synagogen of andere gebedshuizen), 
ziekenhuizen en rusthuizen moet het stil zijn. 
 
Artikel 110. 121. Het evenement uitvoeren. Reinheid. 
§1. De organisator moet de ingenomen openbare ruimte reinigen en de afvalstoffen verwijderen 
vanaf het ogenblik dat de openbare ruimte ingenomen wordt, tijdens het evenement en na het 
evenement. 
§2. De organisator voorziet voldoende sluitende containers/vuilbakken op de openbare ruimte om 
zwerfvuil te vermijden. Hij doet het nodige om deze containers/vuilbakken tijdig en regelmatig te 
vervangen, zodat er geen afval of vuilnis rond de containers/vuilbakken ligt. 
§3. De organisator zorgt voor voldoende toiletten (met inbegrip van de openbare toiletten en 
beschikbare private toiletten), zodat wildplassen vermeden wordt. Hij moet deze toiletten tijdig en 
regelmatig ledigen en reinigen. 
§4. Na het evenement maakt de organisator de ingenomen openbare ruimte volledig vrij van 
opstellingen en logistiek materiaal. Hij neemt onmiddellijk alle maatregelen om de ruimte, 
eventueel voorlopig, veilig toegankelijk te maken voor iedereen te maken. De openbare ruimte 
wordt in de oorspronkelijke toestand achtergelaten. Alle zwerfvuil van het evenement (ook het afval 
verspreid in omliggende straten en pleinen), wordt onmiddellijk na afloop opgeruimd. 
§5. De artikelen 99 e.v. van de code van politiereglementen blijven onverminderd van toepassing 
voor, tijdens en na een evenement. De organisator van het evenement is hoofdelijk aansprakelijk 
voor inbreuken op deze bepaling. De belasting op deze activiteiten (belasting op vaste en mobiele 
reclame) moet vooraf betaald worden. De verantwoordelijke uitgever, de organisator van de 
activiteit waarvoor de reclame wordt gemaakt en de verdelers moeten hHet betalingsbewijs 
moeten de verdelers altijd kunnen voorleggen. 
Artikel 114. 122. 
De organisator van en iedereen die deelneemt aan de studentenfeesten en doop- en 
doopgerelateerde activiteiten moet de principes uit het doop- en feestcharter naleven, zoals 
bepaald in bijlage 6. Doop- en feestcharter onder TITEL 14 – BIJLAGEN. 
 
Onderafdeling 2 – Bijzondere voorwaarden voor evenementen op een vaartuig in de stadshaven 
Artikel 123. 
§1. De organisator van een publiek of besloten evenement op een vaartuig in de stadshaven, moet 
de voorwaarden uit het politiereglement voor het stadshavengebied naleven. In geval van 
tegenstrijdigheid heeft het politiereglement voor het stadshavengebied voorrang.   
 
Onderafdeling 3 – Bijzondere voorwaarden voor evenemententerrassen 
Artikel 124. 
§1. Alle evenemententerrassen moeten voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden, onder 
meer om het open karakter te bewaren van het horecaterras: 

 de uitbater van het horecaterras is in het bezit van een terrastoelating; 

 de plaatsing van de inname gebeurt binnen de oppervlakte van de vergunde 
terrastoelating (veiligheid en toegankelijkheid); 

                                                           
16

 Onder meer de Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap. 
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 de inname kan te allen tijde onmiddellijk worden verwijderd; 

 de inname is vrijstaand en verplaatsbaar (niet verankerd); 

 de inname hindert het zicht van de weggebruiker niet; 

 er vindt geen betoging, studentendoop, reclame of filmopname plaats op het terras; 

 de inname wordt geplaatst omwille van een evenement en er is een programma aanwezig 
(tijdsgebonden); 

 de inname is beperkt tot de duur van het evenement zoals toegelaten of gemeld;  

 het evenement moet plaatsvinden op elk tijdstip zoals vermeld in de toelating of melding, 
met uitzondering van de vaste sluitingsdag; 

 de inname omvat maximum 50% van de oppervlakte van het open terras, of is kleiner dan 
50 m2, en is niet volledig dicht gebouwd: 1 zijde blijft te allen tijde open. De inname kan 
tot 100% van de oppervlakte van het terras omvatten als ze 100% doorzichtig is;  

 de inname brengt op geen enkel ogenblik de openbare orde in het gedrang.  
 
Onderafdeling 4 – Bijzondere voorwaarden voor evenementen in een binnenruimte 
Artikel 125. 
Een publiek evenement in een binnenruimte van een bestaande inrichting die voor het evenement 
op een andere wijze gebruikt wordt dan het oorspronkelijk/bestemde gebruik (bijvoorbeeld een 
evenement in een kerk, in een leegstaand magazijn, een voormalige showroom, … ) dient voor de 
duur van het evenement te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten.   
 
Afdeling 4 6 – Schade 
Artikel 115. 126. 
§1. Het reglement herstelling openbare ruimte17 is van toepassing op het organiseren van 
evenementen. 

 
§2. De organisator moet afzonderlijke plaatsbeschrijvingen opstellen van de openbare ruimte die ingenomen 
wordt, zoals bepaald in het reglement herstelling openbare ruimte.  
 
[§3. Wie tijdens een evenement schade veroorzaakt, is hiervoor aansprakelijk. Tenzij de stad hiertoe wettelijk 

verplicht is
18

, kan de stad niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, eigendommen van de 

gebruiker of van derden door de inname van de openbare ruimte, ook al is de inname vergund, toegelaten of 
geregistreerd. De organisator vrijwaart de stad voor elke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van het 
evenement.]

19
 

 
§4. De organisator moet eventuele schade aan de openbare ruimte als gevolg van de inname onmiddellijk 
melden aan de bevoegde stadsdiensten. 
 
In geen enkel geval mag de organisator de schade aan de openbare ruimte zelf herstellen. Gebeurt dat wel, 
dan zal de stad, op kosten en risico van de organisator, die herstelling ongedaan maken en de openbare 
ruimte zelf definitief herstellen. 
 
§5. De organisator moet altijd de veiligheid van de openbare ruimte vrijwaren. Hij is verplicht om tijdelijke 
maatregelen te nemen om de openbare veiligheid te garanderen, zowel tijdens als na de inname van de 
openbare ruimte. 

 

 

Afdeling 5 – Toezicht en handhaving 

 

Artikel 116. 127. 
§1. Door een melding of een aanvraag te doen, aanvaardt de organisator alle voorwaarden die 
worden opgelegd naar aanleiding van de melding/aanvraag.  

                                                           
17

 Gemeenteraad, 14 december 2009, jaarnummer 2115. 
18

 Bijvoorbeeld: bijeenkomsten in de zin van artikel 1 van het Decreet van 10 vendémiaire jaar IV). 
19

 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016, datum inwerkingtreding 4 oktober 2016. 
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§2. De organisator verbindt zich ertoe om deze voorwaarden na te leven. Dit geldt zowel voor de 
algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op een melding/aanvraag, als voor de specifieke 
voorwaarden, die opgelegd zijn al naargelang het gemelde/aangevraagde evenement. Dit geldt 
eveneens voor bijkomende voorwaarden die tijdens de voorbereiding, uitvoering en beëindigen van 
evenement opgelegd worden door de burgemeester, politie, brandweer, stads- en andere 
overheidsdiensten.  
 
§3. Afwijkingen hiervan zijn slechts toegelaten na voorafgaande schriftelijke toelating.  
 
[§4. Mits toelating van de burgemeester, kunnen binnen de toegelaten zone of perimeter van het 
evenement, private bewakingsactiviteiten uitgeoefend worden, gedurende de duur van het 
evenement door de bewakingsonderneming aangeduid door de burgemeester.]20 
 
Artikel 117.  128. 
De contactpersoon moet de melding en de ontvangstbevestiging van de melding of de toelating van 
de burgemeester én de opgelegde voorwaarden voorleggen bij het eerste verzoek van de politie, 
brandweer of een daartoe bevoegd ambtenaar van de stad. Hetzelfde geldt voor andere verplichte 
bijkomende specifieke vergunningen die op het evenement van toepassing zijn. 
 
Artikel 118. 129. 
§1. Een evenement dat niet gemeld is of niet toegelaten is, is verboden. Evenementen die niet 

beantwoorden aan de gegevens vermeld in de aanvraag, zijn eveneens verboden. Als de organisator 

het evenement niet onmiddellijk stopzet of verwijdert, dan wordt het evenement ambtshalve door de 

politie op kosten en risico van de organisator stopgezet en/of verwijderd. 

 

§2. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de bevoegde stadsdiensten ter plaatse die het 
evenement begeleiden, moeten strikt en onmiddellijk opgevolgd worden. 
 
§3. Als de voorwaarden niet nageleefd worden, of om redenen van openbare orde en overlast 
kunnen de burgemeester, de politie, de brandweer en bevoegde stadsdiensten de organisator 
bevelen maatregelen te nemen of zelf maatregelen nemen op kosten en risico van de organisator. 
De burgemeester, de politie, de brandweer en bevoegde stadsdiensten kunnen de opgelegde 
voorwaarden wijzigen of bijkomende voorwaarden opleggen zonder recht op schadevergoeding 
voor de organisator of een andere derde.  
 
§4. De burgemeester kan op elk ogenblik een toelating intrekken, een gepland, gemeld of 
toegestaan evenement verbieden, doen stopzetten en/of verwijderen. Dat gebeurt als de 

burgemeester oordeelt dat het evenement een gevaar zou betekenen voor de openbare veiligheid, orde 

en rust. De organisator of een andere derde heeft dan geen recht op schadevergoeding. Dit kan 

gebeuren als op dezelfde locatie meer dan één evenement werd gemeld of aangevraagd. 

 
§5. Ook de deelname aan evenementen zoals bedoeld in §1 die kunnen leiden tot ernstige overlast 
of die de openbare veiligheid, orde en rust ernstig kunnen verstoren is verboden. 
 

 
Afdeling 6 – Eindejaarevenement ‘Winter in Antwerpen’ 
 
Het college van burgemeester en schepenen legt jaarlijks de openingsperiode, de locaties en de 
openingsuren vast voor het eindejaarevenement ‘Winter in Antwerpen’ met inbegrip van de 

                                                           
20

 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016, datum inwerkingtreding 4 oktober 2016. 
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kerstmarkt die daarvan deel uitmaakt. 
 
Het college van burgemeester en schepenen legt jaarlijks de modaliteiten vast voor de verhuring van 
chalets, het maximaal aantal standplaatsen, de ligging, en de grootte ervan. 
 
Onderafdeling 1 – Standplaatsen  
 
Artikel 118bis. 130. 
(…)  
Onderafdeling 2 – Algemene veiligheidsmaatregelen 
 
Artikel 118ter. 131. 
(…) 
 
Artikel 118quater. 132. 
(…) 
 
Onderafdeling 3 – Handhaving  
 
Artikel 118quinquies. 133. 
(…) 
 
 

Advies jeugdraad 
 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 
 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Bij deze wijziging zou de jeugdraad graag enkele dingen anders willen zien. Een klein 
evenement wordt omschreven als een evenement met maximum 20 personen. De 
jeugdraad vindt dit een te klein aantal. Wij stellen voor dit getal op te trekken tot 60-70.  

 Daarnaast vindt de jeugdraad dat er wel akoestische muziek gespeeld moet kunnen worden 
op een klein evenement.  

 Wanneer KRAS met 23 personen een potje voetbal wil spelen, dan zouden zij dit zes weken 
op voorhand moeten aangeven als middelgroot evenement of wanneer scouts 40 met 70 
leden de vergadering opent op het Terloplein, zouden zij dit ook zes weken op voorhand 
moeten aangeven. Dit vindt de jeugdraad totaal niet aanvaardbaar. Vervolgens willen we 
dan ook de termijn van zes weken voor een aanvraag van een middelgroot evenement 
verkorten naar een termijn van drie weken.  

 

Vragen aan college/gemeenteraad 
 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Daarnaast heeft de jeugdraad ook graag verduidelijking over sommige zaken. Bij een 
evenement moet de toelating steeds aanwezig zijn. De jeugdraad vraagt zich af of dit ook 
digitaal mag zijn of steeds op papier moet zijn. De jeugdraad vraagt zich ook af of leeftijd 
een bepalende factor is bij wie wel/niet bij een evenement hoort. Bijvoorbeeld een moeder 
met een kindje van 1 jaar oud. Telt dit als één of als twee personen?  
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Wijziging 10: Kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie  

Type wijziging: tekstueel  
 
 

Korte uitleg:  De bepalingen inzake kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie 
zullen worden opgenomen in een nieuw reglement.  
 
 
Lange uitleg: Aan de gemeenteraad zal een nieuw (politie)reglement op openbare kermissen en 
kermisactiviteiten voorgelegd worden ter goedkeuring. De bepalingen van hoofdstuk 4 van titel 3 van 
de code van politiereglementen werden integraal overgenomen. Het nieuwe reglement op openbare 
kermissen en kermisactiviteiten is een politiereglement  zodat inbreuken op dit reglement 
gesanctioneerd kunnen worden met gemeentelijke administratieve sancties. De bepalingen 
hieromtrent in de code van politiereglementen kunnen dus geschrapt worden bij goedkeuring van 
het nieuwe politiereglement.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Hoofdstuk 4 : (…)  
 
Artikel 119 – 160: (…)  
 
Hoofdstuk 4 – Kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie 
 
Opmerking: Als wordt verwezen naar “het college”, wordt daarmee bedoeld:  
voor de bovenlokale kermissen: het college van burgemeester en schepenen; 
voor de lokale kermissen: het districtscollege van het district waar de kermis plaatsheeft. 
 
 
Afdeling 1 – Bepalingen over de standplaats innemen 
 
Artikel 119. De standplaats moet worden ingenomen op de oppervlakte die het college vooraf 
toestaat en aanduidt. De vrije ruimte tussen de toegewezen standplaatsen mag tijdens de 
volledige kermisperiode niet worden versperd. 
 
Artikel 120.  
§1. De kermisuitbaters mogen de hen toegewezen standplaatsen innemen ten vroegste vijf dagen 
vóórdat de kermis opent. Dit mag enkel op voorwaarde dat het volledige standgeld betaald is.  
 
§2. Het kermisterrein moet volledig ontruimd zijn ten laatste de derde dag na het einde van de 
kermisperiode, vóór 18.00 uur.  
 
§3. Afgevaardigden van de stad Antwerpen kunnen een afwijking van deze regeling toelaten als 
plaatselijke omstandigheden daarom vragen (bijvoorbeeld openbare markt, parking …). 
 
Artikel 121. Na het opstellen van de stand moeten de laadwagens onmiddellijk worden verwijderd 
van het kermisterrein (wandelwegen en doorgangen inbegrepen).  
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Artikel 122.  
§1. De kermisuitbaters worden verondersteld hun standplaats goed te kennen. Door een 
standplaats aan te vragen zien zij af van elke claim wegens hinder of schade die zij zouden 
ondervinden door bomen, palen, banken, draden, schakelkastjes… vóór, achter of boven hun 
standplaats.  
 
§2. Zelfs als de kermisuitbater het standgeld volledig betaalde, zal elke standplaats of een deel 
van een standplaats die om 8.00 uur ‘s morgens de dag vóór de openingsdag niet ingenomen is, 
worden beschouwd als opgegeven. Die standplaats kan dan opnieuw worden toegewezen volgens 
het kermisreglement van de stad.  
 
§3. De kermisuitbater kan geen schadevergoeding of terugbetaling van het standgeld eisen. 
 
Artikel 123.  
§1. De kermisuitbaters mogen geen schade toebrengen aan de openbare ruimte. Zij mogen hun 
standen niet vasthechten aan de openbare ruimte (voorbeeld: de openbare weg, bomen, 
verlichtingstoestellen, verkeerstekens).  
 
§2. Stadsdiensten zullen beschadigingen door kermisuitbaters schatten en herstellen op kosten 
van de betrokken kermisuitbater. 
 
Artikel 124.  
§1. De kermisuitbater moet de stand opstellen op de aangeduide lijnrichtingen. 
 
§2. Alle publiciteits-, reclame- of andere teksten op de standen moeten in het Nederlands zijn. 
 
Artikel 125.  
§1. Elke kermisnijveraar met een kermistoestel van Type A (hoogte > vijf meter of snelheid > tien 
meter/seconde) moet een document voorleggen waarin de noodstop- en evacuatieprocedure wordt 
uitgelegd voor zijn kermistoestel. Dit document is opgesteld in duidelijk Nederlands en goedgekeurd 
door een onafhankelijk keuringsorganisme.  
 
§2. De bevoegde stadsdiensten houden een eerste exemplaar van dit document bij gedurende de 
duur van de kermis. Een tweede exemplaar moet altijd en onmiddellijk beschikbaar zijn voor inzage 
op de stand zelf (aan de kassa).  
 
§3. Het personeel van de kermisuitbater moet van dit document op de hoogte zijn en de omschreven 
procedures kunnen uitvoeren.  
 
§4. Als het document over de noodstop- en evacuatieprocedure niet aanwezig is op de stand, mag 
het kermistoestel niet openen. 
 
Artikel 126.  Voor de Sinksenfoor geldt bovendien:  
§1. Het is verboden een stand uit te baten zonder dat de bevoegde ambtenaren of politiediensten 
toestemming geven, dit na toezicht en controle zoals hierna bepaald.  
 
§2. De kermisuitbaters moeten, op een vooraf door de stad Antwerpen te bepalen dag, vóór de 
opening van de Sinksenfoor in hun stand aanwezig zijn vanaf 8.30 uur. Dat is nodig om de 
afgevaardigden, belast met het toezicht en de technische controle, alle inlichtingen over hun stand te 
geven, inclusief de procedures voor noodstop en evacuatie. Dit betekent dat de stand al aanwezig, 
volledig opgesteld, ingericht moet zijn, behalve als de kermisuitbater zich kan beroepen op 
overmacht.  
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§3. Als bij een tweede controlebezoek blijkt dat de kermisuitbater geen gevolg gaf aan de 
opmerkingen van deze afgevaardigden, dan kunnen de standen die mogelijk onveilig zijn, om 
veiligheidsredenen worden gesloten. De betrokken kermisuitbaters kunnen hiervoor geen 
terugbetaling van het standgeld of enige schadevergoeding eisen.  
 

Afdeling 2 – Bepalingen over het kermisterrein 
 
Artikel 127. 
§1. Op het kermisterrein mogen alleen wagens worden geplaatst die onmisbaar zijn voor de 
exploitatie van de standen. De burgemeester of zijn afgevaardigde beslist over elke wagen die op het 
kermisterrein mag staan en waar precies. 
 
§2. De wagens die onmisbaar zijn voor de exploitatie van de stand (frigowagen en stroomaggregaat), 
moeten zo dicht mogelijk tegen de stand staan. Voor elke standhouder wordt, indien mogelijk, een 
ruimte op het kermisterrein voorbehouden om een woonwagen te plaatsen. 
 
§3. Bij de toewijzing van de standplaats(en) moet de kermisuitbater de juiste afmetingen opgeven 
van de woonwagen, en ook van eventuele luifels, terras en trap. De voorbehouden ruimte voor elke 
woonwagen zal, indien nodig, op het kermisterrein worden afgelijnd en krijgt hetzelfde nummer als 
de standplaats.  
 
§4. Op het kermisterrein worden enkel woonwagens toegelaten met chemische toiletten of andere 
volstrekt hygiënische toiletten. 
 
§5. Uitbaters van een verbruikssalon (inclusief gebaksalon) moeten een toilet hebben voor hun 
klanten, dat staat op standplaats die hen is toegewezen.  
 
§6. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan altijd het aantal toegelaten wagens op het 
kermisterrein beperken. 
 
§7. Als de kermisuitbater zijn wagen niet reglementair plaatst of verwijdert, kan de politie dit doen 
op kosten en risico van de nalatige kermisuitbater. 
 
Artikel 128. De stad zorgt niet voor de bewaking van de standen en wagens, die op het kermisterrein 
of elders staan. De stad is evenmin verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de 
zaken die zich bevinden in de standen en wagens.  
 
[Artikel 129. Het is verboden de afloop van het water op de openbare ruimte naar de rioolmonden te 
stremmen. Daarom moeten de greppels van de rijwegen en de rioolmonden volledig worden 
vrijgelaten. Kermisuitbaters moeten het huishoudelijk afvalwater langs waterdichte leidingen van 
voldoende doorsnede tot aan de rioolkolken voeren. Ze moeten pekelwater, oliën en andere 
schadelijke vloeistoffen verzamelen in waterdichte recipiënten. Deze vloeistoffen mogen niet in de 
riolen worden geloosd.]21 
 
Artikel 130. De uitlaat van dieselmotoren moet minstens één meter uitsteken boven de standen en 
minstens vier meter boven de begane grond. Een uitlaat mag de omstaande bomen niet 
beschadigen. 

                                                           
21 Gewijzigd door gemeenteraad op 22 september 2014, datum inwerkingtreding 30 september 

2014. 
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Artikel 131. Het is verboden dieren te laten loslopen op het kermisterrein. Loslopende dieren worden 
onmiddellijk door de politie verwijderd. 
 
Artikel 132.  
§1. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan toestaan om, reclamedoeken of lichtreclames te 
plaatsen over de breedte van het gangpad van het kermisterrein, en ten minste 4,20 meter boven de 
begane grond. Hiervoor moet de kermisuitbater of een door de stad goedgekeurde sponsor 
schriftelijk en voorafgaand toestemming vragen aan de burgemeester. De aanvraag om 
reclamedoeken of lichtreclames over de breedte van het gangpad van het kermisterrein te plaatsen, 
moet worden ingediend bij de burgemeester. 
 
§2. Voor elke reclamedoek of lichtreclame zal de kermisnijveraar of sponsor een belasting moeten 
betalen, gebaseerd op het belastingreglement op vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden voor 
publiciteitsdoelen. Het betalen van belasting houdt geen toestemming in van de burgemeester.  
 
Afdeling 3 – Bepalingen over de kermisactiviteit uitbaten 
 
Artikel 133. De burgemeester of zijn afgevaardigde mag:  

 de toegang tot sommige standen verbieden aan personen onder de 18 jaar; 

 zich altijd toegang verschaffen tot de stand; 

 de muziek in de foorinstellingen doen stilleggen of zachter laten zetten. Dat mag onder meer 
als in de onmiddellijke omgeving van een kermis concerten of andere manifestaties 
plaatsvinden voor een evenement waarvan de kermis deel uitmaakt; 

 opleggen dat de verlichting tot een minimum beperkt wordt als bijvoorbeeld vuurwerk 
afgestoken wordt of een andere activiteit plaatsvindt.  

 
Artikel 134. De kermisuitbaters die dranken, gebak, snoep, of andere eetwaren verkopen, moeten 
altijd zuivere en onvervalste waren gebruiken. Onverpakt suikergoed, nougat, chocolade…, mogen 
enkel worden uitgestald achter glas of stofwerend gaas. 
 
Artikel 135.In elke stand moet goed zichtbaar een bord worden aangebracht waarop de naam van de 
uitbater staat, het ondernemingsnummer en het nummer van de machtiging als werkgever.  
 
Artikel 136. In de standen moeten de gehanteerde prijzen groot genoeg vermeld staan zodat zij van 
op het wandelpad goed zichtbaar zijn. 
 
Artikel 137. Het is verboden dranken te verkopen voor rechtstreekse consumptie, behalve in 
sandwichbars en gebakkramen met of zonder salon. 
 
Artikel 138. Het is verboden schouwspelen te geven die de openbare orde kunnen verstoren, 
toestellen te plaatsen die agressie opwekken en geldspelen te exploiteren. 
 
Artikel 139. Het is verboden vuurwerk, speelgoed(stink)bommetjes, springtuigen en dergelijke te 
geven als prijs voor wie deelneemt aan een spel.  
 
Artikel 140. De kermisuitbaters en hun personeel mogen zich niet opdringen tegenover de 
kermisbezoekers. 
 
Artikel 141. Het is verboden tickets op de openbare weg te verkopen. Deze tickets moeten in de 
stand zelf worden verkocht. 



57 
   

 
Artikel 142. Onder meer om brandgevaar te beperken, is het tijdens de exploitatie verboden om vóór 
de loterijstanden loterijbriefjes of wikkels te gooien of te laten liggen. 
 
Artikel 143. Het is verboden dronken personen toe te laten tot de standen. 
 
Artikel 144. Het is verboden in de sandwichbars, alikruikenstands, deegwarenstands, 
suikerspinstanden, gebakstanden en gebaksalons (uitgezonderd in de verbruikszaal) de eetwaren, 
eigen aan de genoemde categorieën, onderling in deze instellingen te koop aan te bieden.  
 
Artikel 145. De kermisuitbater moet bij het beëindigen van de kermis alle bedrijfsafval, afkomstig van 
of voortspruitend uit de exploitatie van de stand, verwijderen en meenemen. De stand met kramen 
of wagens moeten altijd zodanig zijn ingericht dat geen vloeistoffen op de grond lopen. 
 
Afdeling 4 – Bepalingen over de openingsuren 
 
Artikel 146. 
§1. Tenzij er andere bevelen of verordeningen van de bevoegde diensten zijn, mogen de standen 
open zijn en uitgebaat worden: 

 op marktdagen (indien technisch en praktisch mogelijk), op zondagen en op wettelijke en 
plaatselijke feestdagen vanaf 9.00 uur; 

 op woensdagen en zaterdagen, en tijdens de dagen van een schoolvakantie vanaf 14.00 
uur; 

 op de andere werkdagen vanaf 15.00 uur. 
 
§2. De standen moeten sluiten om 1.00 uur ’s ochtends na de exploitatie van vrijdag, zaterdag, 
een plaatselijke feestdag of een wettelijke feestdag. De standen sluiten de andere dagen om 
24.00 uur, en ook op paasmaandag en pinkstermaandag.  
 
§3. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan van deze sluitingsuren afwijken als een belangrijk 
evenement (georganiseerd of goedgekeurd door het stads- of districtsbestuur) tegelijk met de 
kermis plaatsvindt of als de omstandigheden dit rechtvaardigen.  
 
Artikel 147. De kermisuitbater is verplicht alle kermisdagen zijn stand uit te baten: 

 op de winterkermissen van 16.00 uur tot 20.00 uur (winterkermissen zijn kermissen 
tussen 1 oktober en het begin van de paasvakantie); 

 op alle andere kermissen van 15.00 uur tot 22.00 uur en van 14.00 uur tot 22.00 uur 
tijdens schoolvakanties; 

 de kermissen in Berendrecht en Zandvliet moeten niet open zijn op donderdag en vrijdag; 

 op de Sinksenfoor: op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen moeten de 
kermisuitbaters de standen uitbaten van 15.00 uur tot 22.00 uur; op alle andere dagen 
van 18.00 uur tot 22.00 uur. De standen ‘exhibitie met parade’ zoals boks- en danspaleis 
en dergelijke, moeten enkel open zijn voor verkoop op vrijdag, zaterdag, zondag en 
feestdag(en). De andere dagen moeten deze standen enkel geopend en behoorlijk 
verlicht zijn. De standen die enkel open zijn voor verkoop tot 22.00 uur, moeten op 
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdag(en) verlicht blijven tot 24.00 uur.  

 
 
 
Afdeling 5 – Geluidsbepalingen 
 



58 
   

Artikel 148. Werktuigen, motoren en generatoren mogen geen geluid of gedreun veroorzaken dat 
abnormaal hinderlijk is voor de buurt.  
 
Artikel 149. Dieselmotoren moeten uit staan als de kermis sluit.  
 
Artikel 150. Het is de kermisuitbaters niet toegelaten om geluid te produceren dat de 
omwonenden als hinderlijk kunnen ervaren. Onder meer door een constante, herhaalde en/of 
eentonige structuuropbouw, al dan niet overheerst door bastonen of schrille en weerkerende 
signalen. 
 
Artikel 151.  
§1. [Op elektronisch versterkte muziekactiviteiten zijn de geluidsnormen van het Vlarem22 van 
toepassing.  Voor zover hoger regelgeving hiervan niet afwijkt, zijn op andere geluidsbronnen 
volgende normen van toepassing: 

 altijd onder de drempel van 90 (dB(A)) SPL blijven; 

 vanaf 22.00 uur beperkt tot een maximum van 80 (dB(A)) SPL;  

 vanaf 23.30 uur beperkt tot een maximum van 75 (dB(A)) SPL.]23 
 
§2. Elektronische versterkte muziek moet automatisch gedempt worden bij gelijktijdig gebruik van 
luidsprekers door de kermisuitbater, zodanig dat het maximum toegelaten geluidsniveau in totaal 
niet wordt overschreden. 
 
§3. De luidsprekers mogen enkel aan de binnenkant van de stand worden aangebracht, niet aan 
de buitenkant. De opening van deze luidsprekers moet naar binnen en naar de grond gericht zijn.  
 
§4. De politie of bevoegde ambtenaren kunnen, bij onvoorziene en tijdelijke omstandigheden, 
altijd strengere voorwaarden opleggen dan hierboven vermeld. De metingen zullen gebeuren om 
op het even welke plaats, vijf meter van de geluidsbron verwijderd. Aan overtreders kan verbod 
worden opgelegd nog verder gebruik te maken van de geluidsbronnen vanaf de overtreding tot 
aan het einde van de kermisperiode.  
De politie zal de apparatuur, verantwoordelijk voor het geluid, bij overschrijding van het maximale 
toegelaten geluidsniveau, eventueel na een tweede verwittiging, wegnemen en bewaren tot na 
de kermis. 
 
Artikel 152. Het is verboden sirenes, claxons en luidsprekers van het hoorntype te plaatsen en/of 
te gebruiken. Bij gebruik zal de politie deze toestellen wegnemen en bewaren tot na de kermis. 
 
Artikel 153. Tenzij er andere bevelen of verordeningen van de bevoegde diensten zijn 

 mogen er geen geluidsbronnen gebruikt worden vóór 9.00 uur; 

 [moet de geluidsbronnen stil zijn een half uur voor de sluitingstijd van de activiteit zoals die 
bepaald werd door het bevoegde orgaan.]24 
 

Afdeling 6 - Veiligheidsbepalingen 
 
 
Artikel 154.  

                                                           
22

 Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991, houdende de vaststelling van het Vlaams regelement 

betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) en Besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende 

algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II). 
23

 Gewijzigd door de gemeenteraad op 16 oktober 2017, datum inwerkingtreding 23 oktober 2017. 
24

 Gewijzigd door de gemeenteraad op 16 oktober 2017, datum inwerkingtreding 23 oktober 2017. 
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§1. In autoscooters en in alle gelijkaardige of andere door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan 
te duiden standen, is het verboden kinderen jonger dan zeven jaar toe te laten. De wagentjes van 
deze standen moeten veiligheidsgordels hebben om de kinderen jonger dan 12 jaar vast te riemen. 
Veiligheidsgordels aanbrengen is niet vereist als kinderen jonger dan 12 jaar vergezeld zijn van een 
volwassen persoon; 
 
§2. Deze verplichting moet met duidelijke opschriften aan het publiek getoond worden. De uitbaters 
moeten zorgen dat deze veiligheidsmaatregelen stipt worden nageleefd.  
 
Artikel 155.  
§1. De achterwand van elk schietkraam moet helemaal voorzien zijn van ijzeren platen van 
minstens vier millimeter dik. In schietkramen waar uitsluitend wapens met samengeperste lucht 
gebruikt worden, mogen platen van minstens twee millimeter dik worden aangebracht.  
 
§2. Schietkramen waar pijl en boog gebruikt worden, moeten zodanig opgesteld en afgeschermd 
zijn dat niemand, zowel binnen als buiten de stand, door afgeschoten of vallende pijlen kan 
worden geraakt.  
 
§3. In alle standen moeten duidelijke opschriften hangen met de tekst dat het verboden in 
zijdelingse richting naar het doel te schieten. 
 
Artikel 156. 
§1. Alle elektrische geleidingen moeten, zowel binnen als buiten de instelling, zorgvuldig en 
doeltreffend geïsoleerd zijn. Zij moeten van elk aanhechtings- en draagpunt worden geïsoleerd 
door isolatoren in onbrandbaar materiaal. Ze mogen niet worden vastgehecht aan de 
woonwagens of voertuigen die op het kermisterrein staan. Schakelaars, meters, 
stroomonderbrekers, weerstanden en smeltveiligheden moeten aan alle technische eisen 
voldoen. Ze mogen enkel worden bevestigd op onbrandbaar isolatiemateriaal. De 
smeltveiligheden moeten van het automatisch type zijn. Alle elektrische installaties moeten zijn 
opgesteld volgens de bepalingen van het Algemeen Reglement op elektrische installaties (AREI).25 
 
§2. De opstelling van krachtwerktuigen en het drijfwerk van de instellingen moet voldoen aan de 
bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB).26 De 
aanloopweerstanden moeten bovendien zo opgesteld zijn, dat de elektromachines niet in 
beweging kunnen komen door nalatigheid, onvoorzichtigheid of kwaadwilligheid. 
 
§3. Instellingen zoals autodroom, gocarts, en dergelijke, waarvan de wagentjes rijden met 
benzinemotoren, worden slechts toegelaten onder de volgende voorwaarden:  

 de inhoud van de benzinetank van elk wagentje mag niet groter zijn dan 1,5 liter; 

 de snelheid van de wagentjes mag nooit hoger zijn dan 25 km per uur; 

 de hoeveelheid benzine, die in een goed beschermd reservoir op het kermisterrein wordt 
toegelaten, mag in geen geval meer dan 50 liter bedragen; 

 de wagentjes moeten in één richting rijden en mogen niet botsen. Dit verbod moet via 
goed zichtbare opschriften aan het publiek worden getoond; 

 kinderen jonger dan 12 jaar worden niet toegelaten. 
 
§4. De cabines op het kermisterrein met de inlaatleidingen met veiligheidssluiting van de 
elektriciteitsmaatschappijen en de verbruiksmeters, moeten zo worden geplaatst en gesloten dat 
onbevoegde personen niet in deze cabines kunnen. 

                                                           
25

 Algemeen Reglement van 10 maart 1981 op de elektrische installaties 
26

 Algemeen reglement van 11 februari 1946 voor de arbeidsbescherming  
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Artikel 157. Volgende standen moeten voorzien zijn van nooduitgangen die aangewezen worden 
door duidelijke en altijd goed zichtbare opschriften: exhibitie (schouwburg) met of zonder parade, 
verbruiksgelegenheid, gebaksalon, amusementshal, automatisch behendigheidsspel, cakewalk, 
spooktrein/lift/kasteel, simulator, lachpaleis en spiegeldoolhof/paleis. Deze nooduitgangen moet 
altijd vrij blijven. De deuren moeten buitenwaarts opendraaien en in geopende stand kunnen 
worden vastgezet. Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden.  
 
Artikel 158. Voor de standen met schouwspelen gelden volgende bepalingen: 
§1. De vloeren en banken moeten in goede staat zijn. Behalve in de loges zijn losse zitplaatsen 
verboden. 
 
§2. Waar de vertoningen in het donker plaatsvinden, moeten de uitgangen en nooduitgangen 
aangeduid zijn met door de wet of reglement bepaalde verlichte signalisatie. 
 
§3. Gangen, trappen en uitgangen die de toeschouwers of bezoekers gebruiken, hebben een breedte 
van 1,25 centimeter per persoon waarvoor een staan- of zitplaats is voorzien en zijn minstens 80 
centimeter breed. De doorgangshoogte moet minstens twee meter bedragen. Het aantal uitgangen 
hangt af van het aantal staan- en/of zitplaatsen in een instelling: 

 van één tot 50 personen: één uitgang; 

 van 51 tot 250 personen: twee uitgangen; 

 van 251 tot 500 personen: drie uitgangen. 
Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk van elkaar liggen. 
 
Afdeling 7 – Toezicht en handhaving 
 
Artikel 159. De burgemeester of zijn afgevaardigde heeft altijd het recht aan de kermisuitbaters 
bijkomende verplichtingen op te leggen, die hij nodig acht om de veiligheid, rust en de goede orde 
op het kermisterrein te verzekeren. 
 
Artikel 160. De kermisuitbaters moeten de onderrichtingen van de burgemeester of zijn 
afgevaardigde volgen.  
 

 
 

Geen advies  
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Wijziging 11: Ambulante activiteiten  

Type wijziging: inhoudelijk  
 
 

Korte uitleg: Op 27 november 2017 werd het nieuwe marktreglement goedgekeurd. Dit reglement 
neemt een aantal van de bepalingen van de politiecodex over. In de mate dat deze enkel op openbare 
markten van toepassing waren, kunnen deze geschrapt worden. Verder worden de bepalingen inzake 
ambulante handel buiten de openbare markten aangepast aan het vernieuwde reglement op 
ambulante activiteiten buiten de openbare markten, dat ook op 27 november 2017 goedgekeurd 
werd. De modaliteiten om ambulante handel te drijven buiten de openbare markten worden licht 
gewijzigd.  
 
 
Lange uitleg: Op 27 november 2017 keurde de gemeenteraad het (politie)reglement voor de 
openbare markten goed (jaarnummer 724). De bepalingen in afdeling 1 van hoofdstuk 5 van titel 3 
van de code van politiereglementen waren hoofdzakelijk van toepassing op openbare markten. De 
gedragsregels die hierin werden opgenomen zijn thans opgenomen in het reglement voor de 
openbare markten. Het reglement voor de openbare markten is een politiereglement zodat 
inbreuken op dit reglement sanctioneerbaar zijn met gemeentelijke administratieve sancties. De 
bepalingen die nog in de code van politiereglementen werden opgenomen en uitsluitend van 
toepassing zijn op ambulante handel op openbare markten kunnen dus geschrapt worden, zodat in 
afdeling 1 van hoofdstuk 5 van titel 3 van de code van politiereglementen enkel de bepalingen 
behouden blijven die van toepassing zijn op ambulante handel in de openbare ruimte buiten de 
openbare markten en standplaatsen die in concessie werden gegeven. Rekening houdende met het 
bovenstaande, wordt ook de titel van hoofdstuk 5 aangepast, evenals de formulering van het 
toepassingsgebied van de gedragsregels in afdeling 1. 
Op 27 november 2017 keurde de gemeenteraad tevens een nieuw reglement betreffende ambulante 
activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten goed (jaarnummer 727). De 
aanleiding hiertoe was het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 201727 dat enkele belangrijke 
wijzigingen aan het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 over de organisatie en uitoefening van 
ambulante activiteiten omvatte. De gemeente of stad wordt voorzien van meer mogelijkheden om 
vaste plaatsen te voorzien voor ambulante activiteiten in de openbare ruimte buiten de openbare 
markten. Ook met betrekking tot rondtrekkende activiteiten kan de stad zelf de modaliteiten 
bepalen. Het gemeentelijk reglement maf afwijken van meerdere artikels van het Koninklijk Besluit, 
wat de gemeente een grotere autonomie geeft om deze materie te regelen naar eigen inzicht. 
Bij de goedkeuring van het reglement betreffende ambulante activiteiten op het openbaar domein 
buiten de openbare markten werd onder meer rekening gehouden met een administratieve 
vereenvoudiging, een duidelijke en heldere omschrijven van de begrippen, de controle- en 
handhavingsmogelijkheden en de digitalisering.  

Het is noodzakelijk om ook de bepalingen in de code van politiereglement die de ambulante handel 
op de openbare ruimte buiten de openbare markten reguleren, uniform te maken met het 
bovenstaande gemeentelijk reglement en de gewijzigde wetgeving.  
De aanvraagtermijn voor een toelating om ambulante handel te drijven op het grondgebied van de 
stad Antwerpen wordt geschrapt. Ingevolge het nieuwe reglement betreffende ambulante handel 
kan de aanvraag vaak sneller verlopen dan voordien, zodat deze termijn overbodig wordt. De 

                                                           
27

 Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen 

van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van 

ambulante activiteiten, BS 29 mei 2017. 
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terminologie “rondtrekkende en rondrijdende ambulante handelaars” wordt aangepast naar 
“rondtrekkende ambulante handelaars” met het oog op uniformiteit met het reglement betreffende 
ambulante handel. Ook de definitie wordt eenvormig gemaakt. Het verbod op ambulante handel in 
de binnenstad wordt bovendien opgeheven voor rondtrekkende ambulante handelaars, met 
uitzondering van de overige bestaande verboden plaatsen.  
De tijdspanne binnen dewelke ambulante activiteiten uitgeoefend kunnen worden, wordt beperkt 
om een gelijkheid te voorzien met reguliere handelszaken.  
Verder mag geen ambulante handel gedreven worden in een straal van 300 meter rond een reeds 
gevestigde handelaar, concessionaris of toegelaten ambulante handel die gelijkaardige producten 
verkoopt.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Artikel 161 – 167. (…)  
 
Hoofdstuk 5 – Ambulante activiteiten op openbare markten en op het openbaar domeinop de 
openbare ruimte buiten de openbare markten en op standplaatsen die in concessie zijn gegeven  
 
Opmerking: Als wordt verwezen naar “het college”, wordt daarmee bedoeld:  
voor wat betreft de bovenlokale markten: het college van burgemeester en schepenen; 
voor wat betreft de lokale markten: het districtscollege van het district waar de markt plaatsheeft 
 
Opmerking: Op ambulante activiteiten op openbare markten zijn de gedragsregels zoals voorzien 
in het (politie)reglement voor de openbare markten28 van toepassing.  
 
Afdeling 1 – MarktenAlgemene gedragsregels 
 
Artikel 168. Definities  
 
Onder standhouder wordt verstaan: de ambulante handelaar aan wie een toelating ambulante 
activiteit werd afgeleverd om een standplaats in te nemen, zoals voorzien in afdeling 2 van dit 
hoofdstuk  evenals de handelaar aan wie een standplaats in concessie werd gegeven zoals voorzien 
in afdeling 3 van dit hoofdstuk.  
 
Onder rondtrekkende ambulante handelaar wordt verstaan: de ambulante handelaar aan wie een 
toelating ambulante activiteit werd afgeleverd om op rondtrekkende wijze handel te drijven, zoals 
voorzien in afdeling 2 van dit hoofdstuk.  
 
 
Artikel 161. 169. Koopwaren die bedoeld zijn om op de markt standplaats te verkopen, mogen 
tijdens het vervoer naar en van de markt standplaats niet elders te koop aangeboden of verkocht 
worden. 
 
Artikel 162.  
§1. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden en mits toestemming van de burgemeester of zijn 
afgevaardigde, mag de uitbater van een vaste standplaats, zich slechts twee uur voor het 
openingsuur van de markt op het marktterrein begeven. Hij moet de standplaats(en) onmiddellijk 
innemen. De markthandelaar mag luifels slechts een half uur vóór de aanvang van de markt openen. 

                                                           
28

 De meest recente versie is terug te vinden op de website van de stad Antwerpen. 
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De handelaar die zijn koopwaar niet heeft afgeladen op het openingsuur, mag die pas verkopen 
nadat het afladen volledig beëindigd is. 
 
§2. Buiten de openingsuren van de markt mag niets worden aangekocht of verkocht.  
 
§3. Elke markthandelaar mag al wachtende klanten nog bedienen tot ten laatste een kwartier na het 
officiële eind uur van de markt.  
 
Artikel 163. De markthandelaar standhouder die zich als eerste op het marktterrein begeeft, sluit het 
marktterrein af met de marktafsluitingen die de stad levert. Elke volgende markthandelaar die het 
marktterrein betreedt, sluit onmiddellijk het terrein weer af met dezelfde marktafsluitingen. 
 
Artikel 164. 170. De markthandelaar standhouder moet zijn koopwaar en materiaal binnen de 
grenzen van de toegewezen standplaats(en) opstellen. De uitsprong van het tentdak mag geen 
hinder veroorzaken voor het publiek. De uitklapbare panelen van de verkoopwagens moeten altijd 
onmiddellijk kunnen gesloten worden. De zijbekleding van het tentdak dat aan de kramen is 
toegelaten, moet van doorschijnend materiaal zijn. De zijbekleding mag maximaal over één meter 
breed uitsteken. Ze mag slechts worden aangebracht als het slechte weer dit absoluut noodzakelijk 
maakt.  
 
Artikel 165. 171. Het is verboden een het marktkraam of onderdelen ervan in de grond te 
verankeren.  
 
Artikel 166. 172. 
§1. De wandelwegen of doorgangen voor het publiek mogen op geen enkel ogenblik en op geen 
enkele wijze gehinderd worden. 
 
Geen enkel vervoermiddel mag langer aanwezig zijn in de wandelwegen of doorgangen voor het 
publiek op het marktterrein dan de tijd nodig voor lossen en laden.  
 
§2. Uitbaters van de vaste standplaats(en) mogen een voertuig gebruiken gedurende niet langer dan 
een halfuur na het begin van de markt.  
 
§3. Uitbaters van de losse standplaats(en) mogen een voertuig gebruiken gedurende niet langer dan 
één uur na het begin van de markt.  
 
§4. Afwijkingen zijn mogelijk als de burgemeester of zijn afgevaardigde bijzondere toestemming 
geeft.  
 
Artikel 167. De voertuigen gebruikt door de uitbaters van losse standplaats(en), mogen voor aanvang 
van de loting niet op het marktterrein geplaatst of geparkeerd worden. Enkel de uitbaters die een 
plaats toegewezen gekregen hebben, mogen na de loting hun voertuig volgens de instructies van de 
marktleider op het marktterrein plaatsen.  
 
Artikel 168. Het is iedereen verboden zich op de markt te begeven met een rijwiel, motorrijwiel of 
motorvoertuig, tenzij aan de hand.  
 
Artikel 169. 173. De markthandelaar standhouder of rondtrekkende ambulante handelaar moet zijn 
waren aanprijzen en verkopen in zijn kraam.  
 
Artikel 170. 174. Het is verboden een geluidsinstallatie te gebruiken. Enkel de verkopers van 
geluidsdragers (cd's en dergelijke) mogen een geluidsinstallatie gebruiken om klanten een stukje van 
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een gekozen cd te laten horen, op voorwaarde dat de geluidssterkte niet meer dan 80 (dB(A)) SPL 85 
dB LAeq,1minuut is, gemeten op één meter vóór het kraam. Bij overtreding kan de burgemeester of 
zijn afgevaardigde het recht op een vaste standplaats schorsen of intrekken.  
 
Artikel 171. De geluidssterkte van motoren, gebruikt om elektriciteit op te wekken, mag niet meer 
dan 80 (dB(A)) SPL bedragen, gemeten op één meter afstand van de geluidsbron.]29 
 
Artikel 172. 175. Het is verboden om motoren van voertuigen te laten draaien tijdens de 
openingsuren van de markt.standplaats.  
 
Artikel 173. 176. Markthandelaars Standhouders of rondtrekkende ambulante handelaars die 
gebruik maken van winkelwagens, bak- en/of braadtoestellen, verwarmingstoestellen en andere, 
moeten altijd de vereiste geldige keuringsattesten kunnen voorleggen. Hieruit moet blijken dat hun 
elektrische installatie, hun bak- en braadtoestellen en/of hun gasinstallaties goedgekeurd zijn door 
een onafhankelijk erkend keuringsorganisme.  
 
Artikel 174.  
§1. Uitbaters van een handelszaak, gelegen aan een marktterrein, mogen tijdens de markturen 
koopwaar op het voetpad en/of autovrije zone vóór hun winkel uitstallen en verkopen, als de 
burgemeester of zijn afgevaardigde schriftelijk en vooraf toestemming geeft.  
 
§2. Dit is niet toegelaten als op die plaats marktstandplaatsen voor exploitatie zijn toegewezen. Dit is 
ook niet toegelaten op veiligheids- of branddoorgangen. 
 
§3. De uitbaters moeten aan volgende voorwaarden voldoen:  

 in regel zijn met de reglementen op de belasting om voorwerpen op de openbare weg uit 
te stallen; 

 alleen koopwaren uitstallen die zij normaal in hun handelszaak verkopen; 

 de toelating niet aan derden afstaan.  

 
Artikel 175.  
§1. Mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde, 
mogen uitbaters van een horecazaak, gelegen aan een marktterrein, tijdens de markturen tafels en 
stoelen op het voetpad vóór hun horecazaak plaatsen.  
 
§2. Dit is niet toegelaten als op die plaats marktstandplaatsen voor exploitatie toegewezen zijn. Dit is 
ook niet toegelaten op veiligheids- of branddoorgangen. 
 
§3. Zij moeten aan volgende voorwaarden voldoen:  

 in regel zijn met de belasting op het plaatsen van tafels en stoelen op de openbare weg; 

 geen hinder veroorzaken voor markthandelaars of bezoekers van de markt; 

 het gedeelte van het voetpad dat ze in gebruik nemen, voor hun eigen zaak gebruiken.  
 
Artikel 176. 177. De  markthandelaar standhouder of rondtrekkende ambulante handelaar die 
dieren te koop aanbiedt, moet instaan voor een degelijke verzorging en behandeling, 
overeenkomstig de huidige wetgeving en reglementering. Als de verkoper de wetgeving en 
reglementering niet naleeft, moet de verkoper op bevel van de burgemeester of zijn afgevaardigde 
alle verkoopactiviteiten op de markt standplaats onmiddellijk stopzetten.  
 

                                                           
29

 Gewijzigd door de gemeenteraad op 16 oktober 2017, datum inwerkingtreding 23 oktober 2017. 
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Artikel 177. 178. Bij overtreding van de wetgeving inzake hygiëne moet de markthandelaar 
standhouder of rondtrekkende ambulante handelaar op bevel van de burgemeester of zijn 
afgevaardigde onmiddellijk zijn verkoopactiviteit stopzetten.  
 
Artikel 178. 179. De markthandelaar standhouder of rondtrekkende ambulante handelaar moet bij 
het einde van de ambulante activiteit al het afval verwijderen en meenemen dat voortvloeit uit zijn 
marktverkoopactiviteit. De kramen of wagens moeten altijd zodanig zijn ingericht dat geen 
vloeistoffen op de grond lopen.  
 
Artikel 179.  
§1. De markthandelaar moet zijn standplaats uitbaten vanaf het officiële openingsuur tot het 
officiële sluitingsuur van de markt. De marktplaatsen die een kwartier na het openingsuur van de 
markt niet ingenomen zijn, zullen mee verloot worden in de loting.  
 
§2. Uitbaters van losse standplaatsen moeten hun standplaats uitbaten vanaf één uur na het officiële 
aanvangsuur van de markt tot het officiële sluitingsuur van de markt.  
 
§3. Een markthandelaar mag slechts vanaf het sluitingsuur zijn kraam of wagen verplaatsen of het 
marktterrein oprijden met eender welk voertuig. 
 
Artikel 180. Alle kramen, voertuigen, koopwaren en alle andere voorwerpen moeten van het 
marktterrein verwijderd zijn ten laatste één uur na het officiële sluitingsuur van alle andere markten.  
 

Artikel 181. Elke markthandelaar standhouder of rondtrekkende ambulante handelaar die na het 
sluitingsuur van de markt het marktterrein afrijdt, sluit het marktterrein weer af met de door de stad 
geleverde marktafsluitingen, zodra hij het terrein afgereden is.  
 
Artikel 182. De markthandelaar standhouder of rondtrekkende ambulante handelaar moet de 
onderrichtingen van de burgemeester of zijn afgevaardigde onverwijld naleven. Hij dient zich 
tegenover het publiek en de stadsafgevaardigden correct te gedragen.  
 
Afdeling 2 – Ambulante handel op de openbare weg buiten de openbare markten  
 
Artikel 183. Zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester is het verboden 
ambulante activiteiten uit te oefenen op of langs de openbare ruimte. Deze toelating wordt ten 
minste vier weken op voorhand gevraagd bij het Bedrijvenloket. 
 
 
Artikel 184.  
§1. Het is verboden ambulante activiteiten uit te oefenen op hiernavolgende plaatsen, behalve op de 
plaatsen vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen: 

 in de binnenstad, zoals deze afgebakend en gedefinieerd is in het stedelijk reglement 
standplaatsen ambulante handel Antwerpen30, met uitzondering van rondtrekkende 
ambulante handelaars; 

 en in de winkelstraten en horecakernen zoals afgebakend in de laatst goedgekeurde meting 
van de Antwerpse winkelstraten en horecakernen door de gemeenteraad.31  

 in de premetrostations en op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van de ingang van 

                                                           
30

 Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2015 (jaarnummer 647) en op 30 mei 2016 

(jaarnummer 300). 
31

 De laatst door de gemeenteraad goedgekeurde meting van de Antwerpse winkelstraten en horecakernen is 

terug te vinden op de website van de Stad Antwerpen.  
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trein- en premetrostations. 

 in een straal van 100 m rond volgende locaties, te meten vanaf de hoofdingang: het 
Olympisch stadion, het sportpaleis, de voetbalstadions van voetbalclub Antwerp en 
voetbalclub Berchem; 

 in een straal van 100 m rond openbare kermissen, openbare markten en evenementen; 

 op minder dan 100 m van waterlopen; 

 in ontspanningsgebieden (zoals bepaald in artikel 397) en in een straal van 100 m errond; 

 op begraafplaatsen en in een straal van 100 m errond; 

 op woonwagenterreinen en stedelijke campings en in een straal van 200 m errond; 

 in een straal van 100 m rond ziekenhuizen en religieuze gebouwen; 

 in de Vogelzanglaan en de Jan Van Rijswijcklaan tussen de Desguinlei en de Vogelzanglaan; 

 in de Diepestraat, Handelsstraat, Korte Zavelstraat en de Gummarusstraat (allen 2060), in de 
Brederodestraat (2018) en op de Herentalsebaan (2100); 

 in de Sint-Annatunnel en de fietstunnel E17 en op de toegang tot de Waaslandtunnel, 
Charles De Costerlaan tot aan de August Vermeylenlaan op de linkeroever en het gedeelte 
van de Tunnelplaats, dat dient als toegangsweg tot de Waaslandtunnel op de rechteroever 
en op minder dan 100 meter afstand van kruispunten met deze straten; 

 In een straal van 300 meter rond een reeds gevestigde handelaar32, concessionaris33 of 
toegelaten ambulante handel die gelijkaardige producten verkoopt.  

§2. Het is verboden ambulante activiteiten uit te oefenen tussen 20 uur en 8 uur 
 
Volgende uitzonderingen worden voorzien:  

1° voor rondtrekkende ambulante handelaars is het verboden hun activiteiten uit te 
oefenen tussen 22 uur en 8 uur; 
2° de bloemenverkoop Allerheiligen34  is enkel toegestaan tijdens de openingsuren van de 
begraafplaats; 
3° de burgemeester kan voorafgaand en schriftelijk voorzien in een afwijking op de 
toegelaten tijdspanne.  

 
 
Artikel 185. Rondtrekkende en rondrijdende ambulante handelaars mogen geen vaste standplaats in 
de openbare ruimte innemen. Dit impliceert dat zij Ze mogen bovendien niet langer mogen stilstaan 
dan de tijd die strikt nodig is om hun koopwaar aan te bieden en te verkopen. Op alle andere 
momenten zijn ze voortdurend in beweging. Na de verkoop moet de handelaar onmiddellijk verder 
rijden. 
 

Artikel 186. Bij openbare feesten en plechtigheden of in alle andere buitengewone omstandigheden 
kan de De burgemeester kan ambulante handel verbieden of aan bijzondere voorwaarden 
onderwerpen indien de openbare orde zulks vereist (bijvoorbeeld bij werken van openbaar nut, 
evenementen, feesten, openbare plechtigheden of andere buitengewone omstandigheden). Dit 
gebeurt als de burgemeester oordeelt dat deze activiteit uitoefenen, het verkeer kan belemmeren of 
de openbare orde, veiligheid of rust kan verstoren.  
 
Artikel 187.  
§1. Alle artikels van onderafdeling ‘Markten’ zijn van toepassing op deze onderafdeling, met 

                                                           
32

 Een handelaar die in de Kruispuntbank van Onderneming is ingeschreven onder de NACEBEL-code die 

gericht is op de verkoop van een gelijkaardig product.  
33 

Een handelaar aan wie een standplaats in de openbare ruimte werd toegekend door middel van een 

concessieovereenkomst met de stad Antwerpen.  
34

 Zoals voorzien in het reglement ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare 

markten. 
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uitzondering van artikels 162, 163, 166, 167, 168, 174, 175, 179, 180, 181. 
 
§2. In de toelating, zoals bepaald in artikel 183, kunnen eventueel bijkomende verplichtingen of 
bepalingen worden opgenomen in het kader van openbare orde, gezondheid, veiligheid en rust.]35 
 
Afdeling 3 – Ambulante handel: sStandplaatsen die in concessie zijn gegeven 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan standplaatsen toewijzen in concessie en dit in functie 
van de loten.  
 
Artikel 188. Op de Vrijdagmarkt wordt elke vrijdag van 7.30 uur tot 14.00 uur de verkoop van 
tweedehandsgoederen georganiseerd. Deze verkoop is enkel toegelaten onder de vorm van 
ambulante handel die in concessie is gegeven.  
 
Artikel 189. De concessiehouders moeten alle voorwerpen een halfuur na het sluitingsuur van het 
marktterrein verwijderd hebben. Dit geldt voor voertuigen, koopwaren en alle andere voorwerpen, 
ook de goederen die zij van derden voor verkoop aanvaard hebben en de goederen die zich na afloop 
van de markt nog op hun lot bevinden.  
 
Artikel 190. Alle artikels van het hoofdstuk ’Markten‘ zijn van toepassing, met uitzondering van 
artikels 162, 166, 168, 174, 175, 179 en 180. In de concessieovereenkomst kunnen eventueel 
bijkomende verplichtingen of bepalingen worden opgenomen in het kader van openbare orde, 
gezondheid, veiligheid en rust.  
(…) 
 
 

Advies jeugdraad 
 

Vragen aan college/gemeenteraad 

 Deur aan deur verkoop door jeugdverenigingen is vaak een mooie bron van inkomsten. Valt 
deze vorm van verkoop onder de regelgeving voor ambulante handel? 

 

  

                                                           
35

 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016, datum inwerkingtreding 4 oktober 2016. 
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Wijziging 12: Maatregelen om brand in studentenhuisvesting en in gebouwen met kamers 
te voorkomen en te bestrijden  

Type wijziging: tekstueel  
 
 
Korte uitleg:  
De artikelen 321, 344 en 576 worden redactioneel aangepast met het oog op een 
verbeterde leesbaarheid.   

     
Lange uitleg:  
De artikelen 321, 344 en 576 worden redactioneel aangepast met het oog op een verbeterde 
leesbaarheid.   
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Hoofdstuk 1 – Inrichtingen toegankelijk voor het publiek: (Brand)veiligheid  
(…) 
 
Afdeling 4 – Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar 
minstens tien en maximaal 49 personen toegang kunnen hebben  
(…) 
Onderafdeling 2 – Uitgangen en trappen 
Artikel 321. Elke uitgang, doorgang, gang, evacuatieweg, deuropening en trap moet een snelle en 
gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. Ze moeten een vrije breedte hebben van 
minimaal 80 centimeter in het geval van een stedenbouwkundige vergunning en 70 centimeter in 
geval van bestaande uitbating. Ze moeten een vrije hoogte hebben van minimaal twee meter. Als de 
trap stijgt in de richting van de vluchtweg, is de minimumbreedte van deze trap in centimeter gelijk 
aan het dubbel van het maximaal aantal toegelaten personen dat de trap als vluchtweg moet 
gebruikten. De breedte is minstens 80 centimeter in het geval van een stedenbouwkundige 
vergunning en 70 centimeter in geval van een bestaande uitbating. De trappen zijn vast, en voorzien 
van stevige leuningen. De treden moeten slipvrij zijn. 
(…) 
Afdeling 5 – Maatregelen van toepassing op inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar 50 
personen en meer toegang kunnen hebben  
 
(…) 
Onderafdeling 2 – Uitgangen en trappen 
(…) 
 
Artikel 344.  
§1. De uitgangswegen en deuren moeten een totale breedte hebben die in centimeter minstens 
gelijk is aan het maximaal aantal toegelaten personen dat ze moet gebruiken om de inrichting te 
ontruimen. 
 
§2. Elke uitgangsweg en –deur moet minstens een vrije breedte hebben van minstens 80 centimeter 
in het geval van een stedenbouwkundige vergunning, minstens 70 centimeter in geval van een 
bestaande uitbating. en een Zij moeten bovendien een minimale vrije hoogte van twee meter 
hebben.  



69 
   

 
(…) 
 
Hoofdstuk 3 – Maatregelen om brand in studentenhuisvesting en in gebouwen met kamers te 
voorkomen en te bestrijden  
(…) 
 
Afdeling 3 – Maatregelen om brand te voorkomen en te bestrijden 
(…) 
 
Onderafdeling 3 – Uitgangen, trappen en evacuatiewegen 
(…) 

[Artikel 576. De uitgangswegen en -deuren moeten een totale breedte hebben die minstens gelijk is 
- in centimeter - aan het maximaal aantal toegelaten personen, dat ze moet gebruiken om het 
gebouw te ontruimen. Elke uitgangsweg en –deur moet minstens  een vrije hoogte van minstens 
twee meter hebben en - tenzij een stedenbouwkundige vergunning anders bepaalt:  

 minstens een vrije breedte van minimaal 80 centimeter;  

 of minstens 70 centimeter in geval van bestaande studentenhuisvesting of gebouw met 
bestaande kamers. 

 
 

Geen advies  
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Wijziging 13: Recreatie. Vissen.  

Type wijziging: inhoudelijk  
 
 
Korte uitleg:  Het aantal locaties waar visserij toegelaten is in het stedelijk havengebied 
wordt uitgebreid. Verder wordt voorzien dat vissers tijdens scheepsmanoeuvres ter 
hoogte van de ligplaatsen extra aandachtig moeten zijn en hun visgerei onmiddellijk 
binnen moeten halen om schroef- en roerschade te vermijden.  
 
 
Lange uitleg: Het aantal locaties waar visserij toegelaten is in het stedelijk havengebied wordt 
uitgebreid. Het is echter noodzakelijk te voorzien dat vissers tijdens scheepsmanoeuvres ter hoogte 
van de ligplaatsen extra aandachtig moeten zijn en hun visgerei onmiddellijk binnen moeten halen 
om schroef- en roerschade te vermijden.  
 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Hoofdstuk 4 – Recreatie  
 
(…)  
 
Afdeling 6 – Vissen  
 
Artikel 471. Vissen in waters is verboden op het grondgebied van de stad, met uitzondering van de 
hierna vermelde locaties en voorwaarden:  
 
§1. Op volgende waters van het havengebied, is de visserij onderworpen aan de bepalingen van de 
wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten: 
 

 het Bonapartedok 

 het Willemdok, kaai 3, kaai 4 A-B 

 kaaien 20 en 22 van het Kattendijkdok (Oostkaai), kaai 20A tot en met 22 B 

 Kattendijkdok (westkaai), kaai 15 A tot en met 16 B 

 Kattendijkdok (westkaai), kaai 18 

 Kattendijkdok (geul Mexicobrug), kaai 19 en kaai 41 

 kaaien 25, 26, 27, 32 en 39 van het Houtdok (noordkaai), kaai 25 B tot en met 27 B 

 kaai 30 van het Asiadok (dwarskaai), kaai 29E  

 Asiadok (westkaai), kaai 30 A tot en met 31 C 

 kaaien 33 en 34 van het Kempisch dok, kaai 33 A tot en met 35 

 kaaien 46 en 63 van het Suezdok 

 oostelijke oever van het Kanaaldok B2 vanaf de havenvergunning ABT/Delwaidedok tot het 
Schelde-Rijnkanaal 

 
Tijdens scheepsmaneuvers ter hoogte van de goedgekeurde ligplaatsen om te vissen en deze in de 
onmiddellijke nabijheid, dient de visser aandachtig te zijn en zijn visgerei onmiddellijk binnen te 
halen teneinde schroef- en roerschades te vermijden en schade aan het eigen materiaal te 
voorkomen. 
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§2. Op volgende waters is de visserij onderworpen aan de bepalingen van artikel 472 t.e.m. 478 van 
dit reglement: 
 

 Mastvest of Kielsvest 

 Vijver van de Brilschans 

 Buitenwal van het Fort van Merksem 

 Visvijver in domein Bouckenborgh 
 

§3. Concessies: om te vissen in volgende waters is telkens het lidmaatschap verplicht van de 
vereniging die deze vijver in concessie heeft:  

 Vijver van Fort VII (Wilrijk) 

 Vijver van Fort VIII (Hoboken) 
 
 
 

Geen advies  
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Wijziging 14: Daden van ontucht en prostitutie  

Type wijziging: inhoudelijk  
 
 

Korte uitleg: De hygiënevoorschriften voor raamprostitutieruimtes worden aangevuld. Verder moet 
er een verplicht ‘safe seks’-sticker aangebracht worden die door de stad ter beschikking gesteld 
wordt. Verder kan de hoofdhouder die meer dan 30 vitrines beheert in zijn raamprostitutieruime(n) 
in de toekomst een tweede beheerder aanstellen. Een beheerder zelf kan in de toekomst slechts voor 
maximaal 1 hoofdhouder werken (en niet langer voor 4 hoofdhouders). De reikwijdte van het 
moraliteitsonderzoek wordt bovendien uitgebreid met een aantal bijkomende wetten en ook 
vergelijkbare wetgeving in andere landen. Tot slot wordt nader bepaald welke documenten 
bijgevoegd moeten worden bij de aanvraag voor een geschiktheidsverklaring of de aanstelling van 
een beheerder.   
 
 
Lange uitleg: De hygiënevoorschriften voor de raamprostitutieruimtes worden aangepast in die zin 
dat voortaan vereist wordt dat het aanwezige meubilair en materiaal meteen met water en zeep 
afwasbaar is. Specifiek moet ook de verplichte matrashoes in elke werkruimte meteen met water en 
zeep afwasbaar zijn. Dit is noodzakelijk opdat het meubilair en de matrashoezen op adequate wijze 
kunnen worden schoongemaakt na elke activiteit en vlekken of lichaamsvocht niet de kans krijgen 
om in het meubilair of de matrashoes te dringen. Uit niet aangekondigde politiecontroles inzake 
hygiëne, bleek namelijk dat er vaak geen verplichte matrashoes aanwezig was of een matrashoes 
die niet meteen afwasbaar was, waardoor vlekken of lichaamsvocht reeds in de matrashoes 
gedrongen waren. 
 
Verder wordt naast de verplichte aanwezigheid van een ‘safe sex’-poster nu ook het aanbrengen 
van een ‘safe sex’-sticker vereist. Deze door de stad ter beschikking gestelde sticker zal, net zoals de 
poster, informatie bevatten over veilige seksuele contacten en de gevaren van seksueel 
overdraagbare aandoeningen. Thans hangt de meerderheid van de eigenaars de sticker al uit, maar 
was dit nog geen verplichting. In de toekomst wordt het uithangen van de sticker verplicht en moet 
deze onderaan de vitrine hangen en zichtbaar zijn voor voorbijgangers.   
 
Inzake het alarmsignaal en de afsluitbaarheid van de toegangsdeur van de werkruimte worden 
enkele redactionele wijzigingen aangebracht.  
 
De hoofdhouder kan zich voor het beheer van de raamprostitutieruimte laten bijstaan door een 
beheerder. Tot op heden was dit beperkt tot de bijstand van één beheerder. Een hoofdhouder die 
meer dan 30 vitrines beheert in zijn raamprostitutieruimte(n), zal in de toekomst ook een tweede 
beheerder kunnen aanstellen. Op die manier wordt vermeden dat de kwaliteit van het beheer van 
een dergelijk groot aantal vitrines vermindert ingevolge de beperking tot één beheerder.  
 
Een beheerder zelf kan bovendien maar met het beheer van 30 vitrines belast worden. Tot op heden 
kon hij binnen de beperking van maximaal 30 vitrines maar liefst 4 hoofdhouders bijstaan bij het 
beheer van de raamprostitutieruimte(n). Dit aantal zal verminderd worden naar maximaal 1 
hoofdhouder. Ingevolge de unieke positie die zij bekleden m.b.t. de verhuring van kamers aan 
sekswerkers is het noodzakelijk een gevarieerd aanbod van beheerders te kunnen behouden en elke 
vorm van belangenvermenging uit te sluiten. Recent kreeg de burgemeester namelijk kennis van 
een gerechtelijk onderzoek dat liep tegen twee beheerders, waaruit nogmaals bleek dat zij een 
uitzonderlijke positie bekleden die vatbaar is voor misbruik, indien onvoldoende toezicht wordt 
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uitgeoefend.  
Verder wordt de reikwijdte van het moraliteitsonderzoek aangepast. Het is belangrijk dat houders 
en beheerders van een raamprostitutiepand niet veroordeeld werden voor feiten die onder andere 
betrekking hebben op exploitatie van prostitutie, het houden van een huis van prostitutie, 
mensenhandel en/of mensensmokkel. Prostitutie is echter een internationaal gegeven, waardoor 
het moraliteitsonderzoek niet beperkt kan blijven tot de eigen landsgrenzen. Het is noodzakelijk het 
moraliteitsonderzoek uit te breiden met de vergelijkbare wetten en misdrijven in het buitenland. 
Ook de Antiracisme-, Antidiscriminatie- en Genderwet en sociale wetgeving moeten opgenomen 
worden binnen het moraliteitsonderzoek, gelet op de positie die de houders en beheerders van een 
raamprostitutiepand bekleden.  
 
Tot slot moet er bij de aanvraag voor een geschiktheidsverklaring een uittreksel uit het strafregister 
gevoegd worden de houder en hoofdhouder. Er wordt thans gespecifieerd welk type uittreksel zij 
dienen te bezorgen. Ook bij de aanstelling van een beheerder zal dit type uittreksel bezorgd moeten 
worden in hoofde van de beheerder.  Bij de aanvraag van een geschiktheidsverklaring en aanvraag 
tot aanstelling van een beheerder wordt bovendien ook een kopie van de identiteitskaart gevraagd 
om een correcte en betrouwbare identificatie van alle betrokkenen mogelijk te maken.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Hoofdstuk 2 - Daden van ontucht en prostitutie  
 
(…)  
 
Afdeling 3 – Geschiktheidsverklaring 
 
Onderafdeling 1. Raamprostitutieruimte  
 
(…) 
 
2- veiligheid 
  
(…)  
 
Artikel 535. In elke werkruimte en themakamer moet een alarm geactiveerd kunnen worden dat 
duidelijk hoorbaar en/of zichtbaar is in elke ruimte van de raamprostitutieruimte 
 
3 – Hygiëne 
 
Artikel 536. Alle ruimtes en de voorwerpen in deze ruimtes moeten beantwoorden aan de in het 
dagelijkse verkeer als normaal ervaren vereisten voor frisheid, netheid en hygiëne (bijvoorbeeld: 
proper vloeroppervlak, proper beddengoed en matras, verwijderen van afval). Het aanwezige 
meubilair of materiaal is meteen met water en zeep afwasbaar. De gezondheid van de gebruikers 
en de openbare gezondheid mogen nooit gevaar lopen. 
 
Artikel 537. Er moeten voldoende hulpmiddelen en voorzieningen aanwezig zijn die de frisheid, 
netheid en hygiëne garanderen. 
 
(…) 
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5 – Andere verplichte voorzieningen 

 
Artikel 539. In het bijzonder moeten in de raamprostitutieruimte minstens aanwezig zijn: 

 mogelijkheid om elke ruimte te verwarmen: verwarmingsmiddelen moeten voldoende veilig 
zijn om de ruimte tot minstens 22 graden Celsius te kunnen verwarmen; 

 mogelijkheid om elke ruimte te verlichten en te verluchten; 

 natuurlijke verlichting en verluchting in de werkruimte en de gemeenschappelijke ruimte; 

 afvalemmers in de verschillende ruimtes (keuken, werkruimte en toiletten); 

 een verbanddoos met minimum volgende inhoud: ontsmettingsmiddel voor open wonden - 
klaar voor gebruik; ontsmettingsmiddel voor materiaal (pincet, schaar, naald) of eigen 
handen; ontsmettingsalcohol 70%; individueel verpakte steriele kompressen; rolletje 
hypoallergische kleefpleister; individueel verpakte steriele wondpleisters; elastische 
verbanden; fijn inox schaartje; fijn inox splinterpincet; neutrale zeep (bij voorkeur vloeibaar) 
en zuivere handdoek en washandje; ijszakjes voor diepvriezer of instant ice; één paar niet 
steriele latex handschoenen; 30 ml antisceptische oplossing type Hibidil/Hacdil; 

 een door de politie ter beschikking gestelde sticker met contactgegevens van politie en 
hulpdiensten. Deze sticker moet op een voor iedereen zichtbare plaats hangen; 

 een door de stad ter beschikking gestelde poster en sticker met informatie over veilige seks 
en seksueel overdraagbare aandoeningen. Deze poster moet minstens zichtbaar aanwezig 
zijn in elke werkruimte en themakamer. De sticker hangt onderaan elke vitrine zodat deze 
zichtbaar is voor voorbijgangers. 

 
6 – ruimtes in de raamprostitutieruimte 
 
(...) 
 
Artikel 542. Een werkruimte:  

 het aantal werkruimtes moet gelijk zijn aan het aantal vitrines 

 heeft een met sleutel afsluitbare hang-legkast in de werkruimte zelf of in de 
gemeenschappelijke ruimte; 

 heeft een bed en/of rustbank met een afneembare en met water afwasbare matrashoes die 
onmiddellijk met water en zeep afwasbaar is; 

 heeft een wasbak met koud en warm stromend water; 

 de toegangsdeur van een werkruimte mag van binnen met slot afsluitbaar zijn op 
voorwaarde dat het middel om deze deur van buitenaf te ontsluiten steeds aanwezig en 
bereikbaar is in de raamprostitutieruimte (bijvoorbeeld een sleutel, passe-partout, 
codebediening, …); 

 heeft de mogelijkheid voor een prostituee om met een wit helder licht de lichaamshygiëne 
van de klant na te gaan. 

 
(…) 
 
Onderafdeling 3 - aanvraag 
(…) 
Artikel 549. De aanvraag vermeldt en/of voegt volgende documenten toe: 
§1. alle houders van een zakelijk recht  

 als dit een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon of personen die het bestuursorgaan 
vormen van de rechtspersoon; eventueel met aanduiding van de gedelegeerd bestuurder; 
als het bestuursorgaan bestaat uit rechtsperso(o)n(en): de natuurlijke persoon die deze 
rechtspersoon geldig kan vertegenwoordigen; 

 naam, voornaam, geboortedatum, beroep, officiële woonplaats en/of verblijfplaats in België 
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van de natuurlijke personen; 

 naam, KBO-nummer en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon; 

 voor de rechtspersoon: een kopie van alle door het de vennootschapsrechtwet 
voorgeschreven publicaties in het Belgische staatsblad; 

 
§2. de hoofdhouder met opgave van de naam, adres van woonstkeuze in België, telefoonnummer 
en e-mailadres; 
 
§3. het aantal vitrines dat gelijk moet zijn aan het aantal werkruimtes; 
 
§4. het aantal themakamers; 
 
§5. indien van toepassing: de andere bestemmingen dan raamprostitutie voor het 
raamprostitutiepand; 
 
§6. een uittreksel uit de kadastrale legger van de gemeente en een uittreksel uit het kadastrale 
percelenplan;  
 
§7. kopie van de laatst goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning voor de 
raamprostitutieruimte; 
 
§8. bewijs van de zakelijke rechten van de houders op de raamprostitutieruimte; 
 
§9. voor alle natuurlijke personen vermeld onder §1 en §2 een bewijs van goed zedelijk gedrag, een 
uittreksel uit het strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering 
(vroeger: model 2) of een hieraan gelijkwaardig document, uitgereikt door de bevoegde overheid 
van de staat van oorsprong, herkomst of woonplaats van de natuurlijke persoon waaruit blijkt dat 
aan de voorwaarden van goed zedelijk gedrag is voldaan. Dit bewijs, uittreksel of document mag 
niet ouder zijn dan één maand en moet desgevallend beëdigd vertaald zijn naar het Nederlands; 
 
§10. voor alle natuurlijke personen vermeld onder §1 en §2 een kleurenkopie van de 
identiteitskaart ; 
 
§10 11. een verklaring op erewoord van de houder(s) en de hoofdhouder dat de 
raamprostitutieruimte voldoet aan de bepalingen vermeld in deze afdeling. 
 
 
Onderafdeling 4 – Beheer 
 
Artikel 552.  
§1. De hoofdhouder beheert de raamprostitutieruimte.  
 
§2. Als is voldaan aan de bepalingen in deze onderafdeling, kan de hoofdhouder zich laten bijstaan 
door een beheerder. Indien de hoofdhouder meer dan 30 vitrines beheert in zijn 
raamprostitutieruimte(n), kan hij zich laten bijstaan door twee beheerders. De aanstelling van een 
of meerdere beheerder(s) vermindert de hoofdelijke aansprakelijkheid van de houders voor 
overtredingen van deze afdeling niet. 
 
Artikel 553. Voorwaarden: 
§1. Er kan per raamprostitutieruimte slechts één beheerder aangesteld worden. 
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§2. De beheerder mag met de dagelijkse werking van maximaal 30 vitrines belast worden. De 
beheerder mag optreden voor niet meer dan vier één hoofdhouders. 
 
§3. De beheerder moet woonstkeuze doen in België en moet altijd bereikbaar zijn via telefoon en e-
mail. 
 
§4. De beheerder: 
mag zelf niet werken als prostituee; 
moet minstens 21 jaar zijn; 
mag de laatste vijf jaar voor de aanvraag geen houder en/of beheerder zijn geweest van een 
geschiktheidsverklaring die het voorwerp was van een administratieve sanctie, andere dan een 
administratieve geldboete en/of een administratieve schorsing van de geschiktheidsverklaring; 
mag niet betrokken zijn bij feiten die blijken uit het politioneel onderzoek, zoals bepaald in afdeling 
4. 
 
Artikel 554. De aanvraag om een beheerder aan te stellen, gebeurt bij de burgemeester. De 
aanvraag gebeurt op het voorgeschreven aanvraagformulier.  
 
Artikel 555. Het aanvraagformulier vermeldt en/of voegt volgende documenten toe: 
[§1. de hoofdhouder met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, officiële woonplaats in 
België of de officiële woonplaats in het buitenland samen met adres van woonstkeuze in België, 
telefoonnummer en e-mailadres; 
 
§2. de beheerder met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, officiële woonplaats in 
België of de officiële woonplaats in het buitenland samen met adres van woonstkeuze, 
telefoonnummer en e-mailadres;]36 
 
§3. de raamprostitutieruimte(n) met vermelding van adres en aantal vitrines waarvoor de beheerder 
wordt aangesteld; 
 
§4. voor de beheerder: een bewijs van goed zedelijk gedrag, een uittreksel uit het strafregister 
volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (vroeger: model 2) of een 
hieraan gelijkwaardig document. Dat laatste document moet uitgereikt zijn door de ervoor 
bevoegde overheid van de staat van oorsprong, herkomst of woonplaats van de betrokkene. Hieruit 
moet blijken dat de beheerder voldoet aan de voorwaarden van goed zedelijk gedrag. Dit bewijs, 
uittreksel of document mag niet ouder zijn dan één maand en moet desgevallend beëdigd vertaald 
zijn naar het Nederlands. 
 
§5. voor de beheerder: een kleurenkopie van de identiteitskaart ; 
 
§5 6. een verklaring op erewoord van de houder(s) en de hoofdhouder dat hij/zij instemt met de 
aanstelling van de beheerder. 
 
(…) 
 
Afdeling 4 – Toekenningsvoorwaarden 
 
Artikel 557. De geschiktheidsverklaring wordt toegekend door de burgemeester na een 
voorafgaandelijk administratief onderzoek. Dit onderzoek omvat: 

                                                           
36 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016, datum inwerkingtreding 4 oktober 2016. 
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§1. een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de brandveiligheid voor inrichtingen 
toegankelijk voor het publiek zoals nader omschreven in de code van politiereglementen van de 
stad Antwerpen;  
 
§2. een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de instelling met de 
geldende stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams en federaal 
niveau. Zo dient onder meer nagegaan te worden of de geldende regelgeving betreffende 
stedenbouw gerespecteerd wordt, of de houder(s) het raamprostitutiepand heeft ingepland 
overeenkomstig de voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen raamprostitutie, de 
gewestplannen, de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de 
stedenbouwkundige vergunning;  
 
§3. een politieonderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat er betrokkenheid is met 
feiten zoals ze omschreven zijn in: 

 het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X; 

 de Drugswet;37  

 de Vreemdelingenwet;38 

 de fiscale en sociale wetgeving;  

 [de Wapenwet39]40; 

 de Antiracisme-, Antidiscriminatie- en Genderwet41;  

 of een vergelijkbare wet in een ander land.  
Het moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private  doch voor het 
publiek toegankelijke plaats, op de houder(s), op de organen en/of  vertegenwoordigers van de 
houder(s) en op de natuurlijke personen die in feite  belast zijn met het beheer. Het onderzoek 
wordt verricht door de politie. De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de 
politie en beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is 
om de geschiktheidsverklaring al dan niet te weigeren.  
 
§4. een onderzoek naar de voorwaarden voor de raamprostitutieruimte zoals voorzien in afdeling 3 
van dit hoofdstuk.  
 
 
 

Geen advies  
 

 

  

                                                           
37

 De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende 

middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden 

voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen. 
38

 De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 
39

 De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. 
40

 Ingevoerd door de gemeenteraad op 16 oktober 2017, datum inwerkingtreding 23 oktober 2017. 
41

 De wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden; De wet 

van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie; De wet van 10 mei 2007 ter 

bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. 
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Wijziging 15: Doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners 

Type wijziging: tekstueel 
 

Korte uitleg: Het doortrekkersterrein aan d’Herbouvillekaai 37 doet niet langer dienst als 
doortrekkersterrein. Vermits er thans geen enkel doortrekkersterrein meer ingericht is in de stad en 
er geen zicht is op een nieuwe locatie, kunnen deze bepalingen (voorlopig) geschrapt worden.  
 
 
Lange uitleg: Een doortrekkersterrein wordt in artikel 406 gedefinieerd als een terrein bestemd en 
ingericht in standplaatsen om tijdelijk verkeerswaardige woonwagens te plaatsen. Concreet werd 
het terrein d’Herbouvillekaai 37 te 2020 Antwerpen bestemd en ingericht als doortrekkersterrein. 
Dit terrein was gelegen in de investeringszone Petroleum Zuid (thans Blue Gate Antwerp).  
 
Op 29 juni 2009 keurde de gemeenteraad een akkoord en afsprakennota met Vlaanderen goed over 
de herontwikkeling van de investeringszone Petroleum Zuid (nu Blue Gate Antwerp) tot een eco-
innovatief bedrijventerrein (jaarnummer 1049). Ingevolge deze overeenkomst stelde AG VESPA de 
betrokken diensten op 26 november 2013 in kennis dat het terrein uiterlijk op 31 december 2015 
verlaten moest zijn. 
 
Het college gaf de dienst stadsontwikkeling/ruimtelijke ordening op 29 maart 2013 de opdracht om 
onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor een nieuw doortrekkersterrein (jaarnummer 3209). 
 
Het college nam kennis van de voorgestelde locaties voor de herlokalisatie en gaf op 18 juli 2014 de 
opdracht aan AG VESPA om een onderhandelingsprocedure op te starten voor de aankoop van de 
grond gelegen op de site Industrielaan Deurne (jaarnummer 7507). Deze onderhandeling strandde 
echter omdat de eigenaar niet wenst te verkopen.  
 
Het doortrekkersterrein aan d’Herbouvillekaai 37 werd met toestemming van AG VESPA nog in 
gebruik genomen tot 31 december 2016. Sedertdien was er geen doortrekkersterrein meer in de zin 
van artikel 406. Op heden is er nog steeds geen nieuwe locatie gevonden voor een nieuw terrein. 
Een herlokalisatie zou bovendien gepaard gaan met nieuwe bepalingen en gedragsregels. Het komt 
dan ook gepast voor de huidige bepalingen met betrekking tot de doortrekkersterreinen te 
schrappen.  
 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Hoofdstuk 5 – Residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor 
woonwagenbewoners 
 
Het college van burgemeester en schepenen kent de standplaatsen toe op de residentiële 
woonwagenterreinen en dit volgens de vastgestelde procedure. De terreinen behoren tot het 
openbaar domein van de stad Antwerpen, maar de toegewezen standplaatsen hebben een privaat 
karakter. Met de gebruiker van een standplaats op een residentieel woonwagenterrein wordt een 
concessieovereenkomst afgesloten waarvan de gemeenteraad de voorwaarden vaststelt. 
 
De burgemeester verleent de vergunningen aan woonwagenbewoners om de doortrekkersterreinen 
te gebruiken. De gebruikers van doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners zijn verplicht de 
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retributie te betalen die de gemeenteraad vaststelt. 
 
Afdeling 1 – Definities 
 
Artikel 604. 
 
Aanbouw: een constructie: 

 die aan een woonwagen hangt; 

 die geen bestemming heeft zonder de aanwezigheid van de woonwagen; 

 die integraal deel uitmaakt van de woning of dienst doet als terras. 
 

Afgevaardigde van de burgemeester: de politie en de terreinbeheerder 
 

Bouwen: een gebouw of een constructie oprichten of een inrichting plaatsen, die in de grond is 
ingebouwd, aan de grond bevestigd of steunt op de grond voor de stabiliteit en bestemd is om ter 
plaatse te blijven, ook al kan iemand het uit elkaar nemen of verplaatsen of is het volledig 
ondergronds. Bouwen is ook de materialen zo plaatsen dat een vaste inrichting of constructie 
ontstaat, of dat verhardingen verhard worden. 

 
Bijgebouw: een alleenstaande constructie die kan dienen als bergplaats, werkplaats, werkhal of 
garage. 
 

Doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners: terrein bestemd en ingericht in standplaatsen om 
tijdelijk verkeerswaardige woonwagens te plaatsen. 
 

Individueel dienstgebouw: een constructie die sanitaire voorzieningen, nutsaansluitingen en/of 
bergruimte omvat die woonwagenbewoners individueel gebruiken. 
 

Residentieel woonwagenterrein: een terrein ingericht in standplaatsen om vast te wonen in 
woonwagens of residentiële woonwagens. Op deze terreinen kan een beperkte ambachtelijke en/of 
commerciële activiteit plaatsvinden, binnen de regels van de wetgeving.  

Residentiële woonwagen: een constructie: 

 die bestemd is als woning; 

 die steun vindt op de grond door wielen, steunstukken of steunpunten; 

 die niet gehecht of verankerd is in de grond, met uitzondering van de nutsleidingen 
(riolering, water, elektriciteit, gas, kabel, telefoon …); 

 die bestaat uit maximaal twee aaneen gekoppelde volumes, de dakconstructie niet 
inbegrepen; 

 die verplaatsbaar is, na loskoppeling van de volumes en de nutsleidingen. 
 
Standplaats: een afgebakende en genummerde ruimte op het woonwagenterrein, om een 
woonwagen te plaatsen. 

Woonwagen: een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, bestemd 
voor permanente en niet-recreatieve bewoning42. Een verkeerswaardige woonwagen is een 
voertuig dat in het wegverkeer kan komen en hierbij de verkeerswetgeving volgt. 
 
Woonwagenbewoners: personen die legaal in België verblijven en rondzwerven, en die in een 
woonwagen43 wonen of gewoond hebben of waarvan de ouders dat deden. Tot deze categorie 

                                                           
42

 Zie artikel 2,33, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
43

 Zoals bepaalde in artikel 2,33°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
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horen in het bijzonder de autochtone Voyageurs en de zigeuners, en wie met deze personen 
samenleeft of in de eerste graad afstamt van hen.  

 
 
Afdeling 2 - Residentiele woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners 
(…) 
 
Afdeling 3 – Doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners 
 
Het terrein d’Herbouvillekaai 37 te 2020 Antwerpen behoort tot het openbaar domein van de stad 
Antwerpen en is bedoeld voor het tijdelijk verblijf van rondtrekkende woonwagenbewoners en hun 
gezinnen. Het is ingedeeld in 17 standplaatsen waarop telkens één gezin kan verblijven 
 
 
Onderafdeling 1 - Definities 
 
Artikel 624. 
Gebruiker: elke standplaatshouder, zijn gezinsleden, zijn reisgezellen en eventuele persoonlijke 
bezoekers van deze personen 
 
[Standplaats: een afgebakend deel van het doortrekkersterrein dat een standplaatshouder wordt 
toegewezen om woonwagens, voertuigen en aanhorigheden te plaatsen, en dit voor een termijn 
van maximaal drie weken.]44  
 
Standplaatshouder: de persoon die toelating heeft gekregen van de terreintoezichter om een 
standplaats te gebruiken op het doortrekkersterrein 
 
Terreintoezichter: de afgevaardigde van de burgemeester, in principe de medewerker van de dienst 
woonwagenterreinen, bedrijf Samen leven van stad Antwerpen 
 
Toelating: de toestemming van de terreintoezichter of de vervanger om gebruik te maken van het 
doortrekkersterrein voor bepaalde woonwagens en voertuigen. De toelating geldt voor een 
bepaalde standplaatshouder, voor een bepaald aantal gebruikers, voor een bepaalde periode en 
voor een bepaalde standplaats en staat vermeld op een document zoals bepaald in het 
retributiereglement voor het gebruik van een standplaats op het doortrekkersterrein.  
 
Woonwagen: elke wagen die de standplaatshouder gebruikt om in te wonen  
 
Onderafdeling 2 - Gebruiksvoorwaarden 
 
Artikel 625. De gebruikers moeten de regels naleven van dit reglement en de richtlijnen van de 
terreintoezichter. 
 
Artikel 626. Het is verboden het doortrekkersterrein te gebruiken: 

 zonder geldige toelating; 

 buiten de toegewezen standplaats, buiten de termijn of met andere woonwagens en 
voertuigen dan deze bepaald in de toelating; 

 met woonwagens en voertuigen zonder geldige kentekenplaat, met niet-verkeerswaardige 

                                                           
44 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014, datum inwerkingtreding 30 september 

2014. 
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woonwagens en voertuigen; 

 met meer gebruikers dan opgegeven in de toelating; 

 in strijd met de richtlijnen van de terreintoezichter. 
 
Artikel 627. De woonwagens, voertuigen en aanhorigheden die zonder toelating of in strijd met 
artikel 626 op het doortrekkersterrein staan, worden onmiddellijk verwijderd, onverminderd 
burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. 
 
Artikel 628. De gebruikers zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen zodat de openbare orde 
niet in gevaar komt. Het is verboden: 

 op het doortrekkersterrein materialen op te slaan om andere dan huishoudelijke activiteiten 
uit te oefenen; 

 te overnachten buiten de woonwagens in tenten, voertuigen of op andere wijze; 

 de woonwagens en voertuigen gedurende meer dan 24 uur onbewoond achter te laten; 

 gebruik te maken van de douches als de terreintoezichter niet op het doortrekkersterrein 
aanwezig is en gedurende meer dan vijftien minuten. De doucheruimte wordt na elk gebruik 
behoorlijk gereinigd achtergelaten; 

 vuren in openlucht aan te leggen op andere plaatsen dan de plekken die hiervoor voorzien 
zijn; 

 de beschikbare infrastructuur te beschadigen of te gebruiken voor andere doelen dan 
waarvoor die infrastructuur bestemd is; 

 huishoudelijk afval achter te laten of anders aan te bieden dan volgens de richtlijnen van de 
terreintoezichter; 

 meer brandbare vloeistoffen en gassen in voorraad te hebben dan nodig voor de 
huishoudelijke behoeften; 

 om het even welke activiteit die geen huishoudelijke activiteit is, uit te oefenen op het 
doortrekkersterrein (economische activiteiten mogen bijvoorbeeld niet); 

 activiteiten uit te oefenen die een risico inhouden op ontploffing of brand; 

 kleinvee en pluimvee te houden zonder toestemming van de terreintoezichter; op het 
eerste bevel van de terreintoezichter moeten de dieren worden verwijderd, zonder recht op 
schadevergoeding;  

 op andere wijze de rust, de veiligheid en de gezondheid op het terrein en in de omgeving in 
gevaar te brengen. 

 
Artikel 629. Uit veiligheidsredenen moeten alle wegen op het terrein vrij blijven voor toegang van en 
evacuatie door de hulpdiensten. Er mag op de wegen niet geparkeerd worden. De wegen zijn alleen 
toegankelijk voor voertuigen van de gebruikers en voor personen die er noodzakelijk toegang 
moeten hebben. De wegen mogen niet gebruikt worden om er voortdurend verkeer te laten 
circuleren.  
 
Artikel 630.  
§1. Elke gebruiker die schade berokkent aan gebouwen, wegen, beplantingen, omheiningen of 
andere voorzieningen van het terrein is verplicht deze schade onmiddellijk te herstellen of volledig 
te vergoeden, onverminderd mogelijke administratieve sancties en maatregelen. Na afloop van de 
verblijfstermijn moeten de gebruikers de standplaats in goede staat achterlaten. 
 
§2. De stad Antwerpen is niet aansprakelijk voor ongevallen. Ouders of hieraan gelijkgestelde 
personen oefenen altijd het toezicht uit op hun minderjarige kinderen en zijn voor hen 
aansprakelijk. 
 
§3. De standplaatshouder is hoofdelijk aansprakelijk om de boetes te betalen voor inbreuken op dit 
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reglement door gebruikers die samen met hem of op zijn verzoek verblijven op het 
doortrekkersterrein. 
 
Onderafdeling 3 – Toezicht en handhaving  
 
 
Artikel 631.  
§1. Onverminderd de strafbepalingen voorzien in artikel 712 en volgende, kunnen de overtreders 
van dit reglement en de betrokken standplaatshouder, door de burgemeester of zijn afgevaardigde 
bevolen worden het terrein binnen de opgegeven termijn te verlaten.  
 
§2. Woonwagens, voertuigen en aanhorigheden van de overtreders en betrokken 
standplaatshouder kunnen verwijderd worden op kosten en risico van de betrokken 
standplaatshouder en/of overtreders.  
 
§3. Inbreuken kunnen bovendien leiden tot een plaatsverbod op terreinen die de stad ter 
beschikking stelt.  
 
Artikel 624 - 631: (...) 
 
 
 

Geen advies  
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Wijziging 16: Perimeterverbod 

Type wijziging: tekstueel  
 
 

Korte uitleg:  De publieke ruimte wordt aangepast naar openbare ruimte, met inbegrip van publiek 
toegankelijke inrichtingen.  
 
 
Lange uitleg: Het perimeterverbod zoals omschreven in artikel 664 van de code van 
politiereglementen is erop gericht mogelijke verstoringen van de openbare orde naar aanleiding van 
een voetbalwedstrijd, door personen met een stadionverbod, tegen te gaan, onverminderd de 
toepassing van artikel 21 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden (hierna: voetbalwet). 
In artikel 664 van de code van politiereglementen wordt verwezen naar de perimeter zoals voorzien 
in artikel 2,9° van de voetbalwet, met name de “ruimte aansluitend bij de buitenomheining van het 
stadion waarvan de geografische grenzen vastgesteld worden door de Koning, na raadpleging van 
de betrokken burgemeester, politiediensten en organisator; deze ruimte mag een straal van 5.000 
meter vanaf de buitenomheining van het stadion niet overschrijden”. De perimeter voor het 
Bosuilstadion wordt omschreven in het Koninklijk Besluit van 22 april 2003 tot bepaling van de 
perimeter van het Bosuilstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden. De perimeter voor het 
Olympisch Stadion wordt omschreven in het Koninklijk Besluit van 26 maart 2003 tot bepaling van 
de perimeter van het Olympisch stadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden.  
 
Artikel 664 van de code van politiereglementen bepaalt dat het perimeterverbod geldt voor de 
publieke ruimte binnen deze wettelijk omschreven perimeters. De Lokale Politie Antwerpen stelde 
echter vast dat personen met een stadionverbod zich tijdens de wedstrijd ophouden in de gekende 
supporterscafés in de omgeving van de voetbalstadia. Het perimeterverbod geldt evenwel voor elke 
plaats in de betrokken perimeter, zodat ook de publiek toegankelijke inrichtingen hieronder vallen. 
Het komt dan ook gepast voor deze inrichtingen ook expliciet op te nemen in het toepassingsgebied 
van artikel 664.  
Verder wordt de formulering ‘publieke’ ruimte aangepast naar ‘openbare’ ruimte met het oog op 
uniformiteit binnen het reglement.   
 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Hoofdstuk 12 - Perimeterverbod 
 
Artikel 664. 
§1. Onverminderd de toepassing van art. 21 van Voetbalwet45 geldt het volgende: de aanwezigheid 
bij een voetbalwedstrijd is verboden voor personen die een burgerrechtelijk stadionverbod, een 
administratief stadionverbod, een gerechtelijk stadionverbod of een stadionverbod als 
beveiligingsmaatregel hebben. Dit verbod geldt op de dagen waarop nationale voetbalwedstrijden46 

                                                           
45

 Voetbalwet: de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. 
46

 Zoals bedoeld in het art. 2 2° en art. 19 van de Voetbalwet. 
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of internationale voetbalwedstrijden gespeeld worden in de lokale stadions. Hiervoor is een 
wettelijke perimeter omschreven47 vanaf drie uur voor de aanvang van de wedstrijd tot drie uur na 
afloop van de wedstrijd. Het verbod geldt voor de publieke openbare ruimte en publiek 
toegankelijke inrichtingen binnen deze perimeters. 
 
§2. Personen met een stadionverbod die zich voor een voetbalwedstrijd, op de dagen en tijdstippen 
zoals vermeld in §1 in de publieke openbare ruimte binnen de restrictieperimeter bevinden, kunnen 
door de politie verwijderd en bestuurlijk aangehouden worden volgens de modaliteiten van artikel 
31 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 
 
 

Geen advies  
 

 

  

                                                           
47

 Zoals bedoeld in het art. 2 9° van de Voetbalwet. 
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Wijziging 17: Gemengde inbreuken 

Type wijziging: tekstueel  

Korte uitleg: Voor gemengde inbreuken kan enkel een administratieve geldboete opgelegd worden. 
De formulering wordt duidelijker omschreven.   
 
Lange uitleg: Ingevolge artikel 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties (hierna: GAS-wet) kan de gemeenteraad in zijn reglementen of 
verordeningen een administratieve sanctie voorzien voor inbreuken bedoeld in de artikelen 398, 
448 en 521, 3e lid van het Strafwetboek of de artikelen 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 
1°, 561, 1°, 563, 2° en 3° en 563bis van het Strafwetboek. Artikel 3 voorziet in de mogelijkheid tot 
een administratieve sanctie zoals voorzien in artikel 4, §1, 1° GAS-wet, met name een 
administratieve geldboete. 
 
De stad Antwerpen en de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen 
ondertekenden te dien einde een protocolakkoord waarin de voorwaarden bepaald worden 
waaraan voldaan moet zijn opdat de sanctionerend ambtenaar bevoegd is om te oordelen over 
feiten zoals omschreven in de artikelen 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2° en 3° 
en 563bis Strafwetboek.  
 
Thans verwijst artikel 711 van de politiecodex algemeen naar de administratieve sancties zoals 
voorzien in artikel 712. Dit artikel bevat alle mogelijke sancties op grond van artikel 4, §1 GAS-wet. 
Het komt gepast voor artikel 711 van de code van politiereglementen aan te passen aan artikel 3 en 
4, §1, 1° GAS-wet en enkel te verwijzen naar de mogelijkheid van een administratieve geldboete. 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
TITEL 7 – GEMENGDE INBREUKEN  
Artikel 711. Indien het parket geen vervolging instelt, zijn de inbreuken op de artikelen 526, 534bis, 
534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2° en 3° en 563bis Strafwetboek strafbaar met een 
administratieve geldboete sancties, zoals bepaald in artikel 712 en volgende van dit 
politiereglement. 
 
 

Geen advies  
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Wijziging 18: Doop- en feestcharter 

Type wijziging: tekstueel  
 

Korte uitleg: Redactionele aanpassing   
 
Lange uitleg: Redactionele aanpassing 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Bijlage 6 – Doop- en feestcharter 
(…) 
SANCTIES 
Bij overtreding van de principes uit het  doop- en feestcharter kan een proces-verbaal worden 
opgesteld waarop artikel 712 en volgende van de code van politiereglementen van toepassing is. 
een boete, gemeenschapsdienst, bemiddeling, schorsing en intrekking van een gemeentelijke 
toelating en tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling in het kader van de  kan volgen. 
 
 

Geen advies  
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Wijziging 19: VLAREM 

Type wijziging: tekstueel  
 

Korte uitleg: Ingevolge een wetswijziging moeten enkele verwijzingen aangepast worden.  
 
 
Lange uitleg: Ingevolge artikel 783, 1° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 
2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS 23 
februari 2016) werd Vlarem I (Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Titel I van het VLAREM)) 
opgeheven sedert 23 februari 2017. De bepalingen van de code van politiereglementen worden 
hieraan aangepast.  
 
 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
Artikel 72. 
§1. De gebruikers van de verbrandingsinstallaties met of zonder energiewinning moeten alle 
voorzorgen nemen om de buurt niet te hinderen door geur, gas, damp, roet, stof en andere 
uitwasemingen. Voorbeelden zijn gebruikers van type allesbrander, kachel, bakoven en open 
haarden en verbrandingsinstallatie met of zonder energiewinning die niet zijn onderworpen aan de 
Vlarem-wetgeving regels van Vlarem I.48 
 
§2. Afvalstoffen verbranden zoals tuinafval, turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten, is 
verboden. Enkel onbehandeld hout en steenkool mogen gebruikt worden.  
 
(…)  
 
[Artikel 245 Het is altijd verboden, ook als een inname niet onderworpen zou zijn aan een toelating 
of vergunning of ook al gaan de werken niet gepaard met inname van de openbare ruimte, om: 

 bouwmaterialen, aarde, puin, materieel en gereedschappen op de openbare ruimte, buiten 
de afsluiting, te plaatsen of te verwerken; 

 geluidshinder te veroorzaken door rustverstorende werkzaamheden of activiteiten 
(bijvoorbeeld: laden en lossen, gebruik machines, vlinderen van beton, roepen van 
bouwvakkers, spelen van radio’s….) in woongebied49 uit te voeren tussen 22 uur en 6 uur. 
Het laden en lossen van goederen kan evenwel tot 23 uur plaatsvinden indien de goederen 
worden geleverd bij een detailhandel in voedings- en genotsmiddelen of indien de laad- en 
losplaats zich binnen de perceelsgrens van de inrichting bevindt, zoals voorzien in de 
Vlarem-wetgeving.50]51 

                                                           
48

 Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, titel I. Besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering 

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II). 
49

 Zoals bedoeld in het gewestplan of ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP’s). 
50

 Volgens de regels bepaald in het Vlarem (afdeling 4.5.7 voorwaarden voor laad- en losverrichtingen voor 

bepaalde inrichtingen ingedeeld volgens rubriek 16.3.1). Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991, 

houdende de vaststelling van het Vlaams regelement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) en Besluit van 

1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem 

II). 
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(…) 
 
TITEL 4 – OPENBARE RUST 
 
Hoofdstuk 1 - Geluidshinder  
 
De volgende bepalingen zijn van toepassing onverminderd de overige bepalingen die geluidshinder 
reguleren, bijvoorbeeld de artikelen 87, 91, 93ter e.v., 109, 118bis, 148 e.v., 170 e.v., 245, 274bis, 
499, 516, 666 en 692. 
 
Op elektronisch versterkte muziekactiviteiten zijn de geluidsnormen van de Vlarem-wetgeving het 
Vlarem52 van toepassing.  
 
(…) 
 
 
 

Geen advies  
 

 

  

                                                                                                                                                                                     
51

 Gewijzigd door de gemeenteraad van 16 oktober 2017, datum inwerkingtreding 23 oktober 2017. 
52

 Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991, houdende de vaststelling van het Vlaams regelement 

betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) en Besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende 

algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II). 
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Wijziging 20: Overgangsbepalingen 

Type wijziging: tekstueel  
 
 

Korte uitleg: Een overgangsbepaling kan geschrapt worden. 
 
 
Lange uitleg: Op de gemeenteraad van 26 februari 2018 werd het reglement met betrekking tot de 
exploitatie van deelsystemen zonder vaste stallingsinfrastructuur goedgekeurd (jaarnummer 157). 
De overgangsbepaling in artikel 733 wordt bijgevolg zonder voorwerp en kan geschrapt worden. 
 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 
TITEL 12 – OVERGANGSBEPALINGEN  
(…) 
Artikel 733. Artikel 284bis treedt voor zover het enkel betrekking heeft op “de deelsystemen zonder 
vaste stallingsinfrastructuur” pas in werking na goedkeuring van ‘het reglement met betrekking tot 
de exploitatie van deelsystemen zonder vaste stallingsinfrastructuur vereist’ door de gemeenteraad.  
 
 

Geen advies  
 

 

 


