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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 en gemeenteraad stad Antwerpen 
 

Onderwerp van de adviesvraag: wijzigingen politiecodex 
 

Datum ontvangst adviesvraag door het adviesorgaan: 22/12/2015 
 

Adviestermijn: 6 weken 
Datum inleveren advies: 22/01/2016 
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Inleiding 
 
De juridische dienst van de stad Antwerpen vraagt de jeugdraad om advies op de wijzigingen van de 
politiecodex. Deze adviesvraag is bepaald door een decreet. De 9 districtsjeugdraden die samen de 
jeugdraad van de stad Antwerpen vormen beslissen apart of ze al dan niet op adviesvragen in gaan. 
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1. Gegevens adviesverloop 
 
In dit deel staat welke districtsjeugdraden betrokken waren en hoe het advies tot stand kwam. Zo 
wordt op een transparante manier kenbaar gemaakt hoe het advies tot stand kwam, wie er aan heeft 
meegewerkt en welke kinderen, tieners en jongeren mee hun mening hebben gegeven. 
 
De nieuwe jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden. 
De adviesvraag werd doorgemaild naar alle districtsjeugdraden door de jeugdconsulenten.  

 De stedelijke jeugddienst deed nadien het redactioneel werk om alle gegeven adviezen over 
de wijzigingen te bundelen tot een overzichtelijk document. 

 

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

 De districtsjeugdraad Berchem 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 De districtsjeugdraad Ekeren 

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
 

Volgende districtsjeugdraden vonden de adviesvraag niet relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen: 

 De districtsjeugdraad Merksem 

 De districtsjeugdraad Deurne 
 
De volgende districtsjeugdraden gingen niet in op de adviesvraag om volgende redenen: 

 districtsjeugdraad Antwerpen is niet ingegaan op de adviesvraag door de examens van het 
secundair in december en de examens van het hoger in januari.  

 districtsjeugdraad Borgerhout is niet ingegaan op deze adviesvraag omdat ze geen 
bijeenkomst in december hadden. 

 Districtsjeugdraad Hoboken heeft geen antwoord gegeven. 
 
 
 

1.2 Hoe namen jullie de beslissing om in te gaan de adviesvraag? 
 De districtsjeugdraad Berchem 

o “Bespraken de adviesvraag aan de hand van dit sjabloon op de 
districtsjeugdraadsvergadering van 15/12/2015.” 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o “Deze adviesvraag werd geagendeerd op de jeugdraad van donderdag 17 december 

2015. De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies 
opgemaakt.” 

 De districtsjeugdraad Ekeren 
o “Op de bijeenkomst van jeugdraad Ekeren op woensdag 16 december om 20u in JC ’t 

Velt, Veltwijcklaan 19 in Ekeren, werd met de aanwezige jeugdraadsleden beslist om 
in te gaan op de adviesvraag.” 

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
o “Samenkomst van de kerngroep.” 
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1.3 Wie hebben jullie betrokken/bevraagd bij dit advies?  
 

 De districtsjeugdraad Berchem 
o “De jeugdraadsleden die op de vergadering aanwezig waren.” 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o “de leden van de jeugdraad” 

 De districtsjeugdraad Ekeren 
o ”Er werden geen extra doelgroepen bevraagd of betrokken.” 

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
o “Enkel de kerngroep.” 

 

1.4 Hoe hebben jullie de relevantie doelgroepen betrokken? 
 

 De districtsjeugdraad Berchem 
o “Bespraken de adviesvraag aan de hand van dit sjabloon op de 

districtsjeugdraadsvergadering van 15/12/2015.” 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o “via een bevraging tijdens de jeugdraad” 

 De districtsjeugdraad Ekeren 
o “/” 

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
o “niet, enkel de kerngroep.” 
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2. Gegevens van de adviesgevers 
 
In totaal werkten 33 personen van 17 tot en met 29 jaar mee aan dit advies. 
 

2.1 Geslacht 
In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die advies gaven.  
 

geslacht 

gender aantal  % 

meisje 19 58% 

jongen 14 42% 

onbekend 0 0% 

totaal 33 100% 

 

2.2 Leeftijd 
In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt 
om in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen 
van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de 
cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. 
Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. De leeftijdsgroepen 
van de jeugd zijn ingedeeld volgens de cognitieve en biologische ontwikkeling van deze groepen. 
 

leeftijdsgroepen 

groepen aantal percentage 

kleuters van 1 tot en met 5 jaar 0 0% 

kinderen van 6 tot en met 9 jaar 0 0% 

tieners van 10 tot en met 14 jaar 0 0% 

jongeren van 15 tot en met 26 jaar 22 60% 

ouder dan 26 1 2% 

onbekend 10 38% 

totaal 33 100% 

 
In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de adviesgevers. 
 

Hoe oud ben je? 

leeftijd aantal % 

onbekend 10 30% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

6 0 0% 

7 0 0% 

8 0 0% 

9 0 0% 
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10 0 0% 

11 0 0% 

12 0 0% 

13 0 0% 

14 0 0% 

15 0 0% 

16 0 0% 

17 1 3% 

18 4 12% 

19 1 3% 

20 2 6% 

21 6 18% 

22 4 12% 

23 0 0% 

24 2 6% 

25 0 0% 

26 2 6% 

27 0 0% 

28 0 0% 

29 1 3% 

30 0 0% 

totaal 33 100% 

 

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

Woonplaats 

  aantal % 

Antwerpen 1 3% 

*Antwerpen 2000 0 0% 

*Antwerpen 2018 1 3% 

*Antwerpen 2020 0 0% 

*Antwerpen 2030 0 0% 

*Antwerpen 2050 0 0% 

*Antwerpen 2060 0 0% 

Berchem 2600 5 15% 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 6 18% 

Borgerhout 2140 0 0% 

Deurne 2100 0 0% 

Ekeren 2180 10 30% 

Hoboken 2660 1 3% 

Merksem 2170 0 0% 

Wilrijk 2610 2 6% 

een andere gemeente 8 24% 

onbekend 0 0% 

totaal 33 100% 
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Edegem 2 

Kapellen 2 

Mortsel 3 

totaal 7 
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3. Aard van het advies 
 

3.1 Type 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. 
 
De jeugdraad geeft voor deze adviesvraag een SWOT-advies. 

 De districtsjeugdraad Berchem geeft een SWOT-advies. 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo geeft een SWOT-advies. 

 De districtsjeugdraad Ekeren geeft een SWOT-advies. 

 De districtsjeugdraad Wilrijk geeft een SWOT-advies. 
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4. Inhoudelijk advies in SWOT-vorm 
 

Wijziging 1: Openbare netheid en gezondheid 
Waarom is er een aanpassing? 
Vermindering van sluikstort 
 
Korte uitleg:  
Bewoners moeten gebruik maken van ondergrondse sorteerstraatjes, op de plaatsen waar ze 
aanwezig zijn.  
Wanneer er met een voertuig afval wordt achtergelaten op openbare plaatsen, is de eigenaar van 
het voertuig, in overtreding. 
Er komt ook een rookverbod voor gebruikers van recyclageparken. 
 
Lange uitleg: 
1. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 12 juni 2015 (2015_CBS_05014) om 
ondergrondse sorteerstraten verder te implementeren in de stad. Het ondergronds inzamelen  helpt 
de verwijdering van het vuilnis op de straat. Momenteel wordt een inwonersequivalent van 15.000 
inwoners bediend met 70 ondergrondse sorteerstraatjes. Vandaag zijn ondergrondse 
sorteerstraatjes aanvullend aan de huisvuilophaling en nog niet verplicht. In een aantal gevallen is de 
huisvuilophaling gestopt. In andere gevallen worden de haal- en brengsystemen nog gecombineerd. 
De ondergrondse sorteerstraten zijn zodanig geplaatst dat ze een service verhogende, volwaardige 
vervanging zijn voor huis aan huis inzameling (HaH). De fysieke opsplitsing in verschillende fracties 
van de ondergrondse sorteerstraatjes nodigt uit en stimuleert de selectieve correcte inzameling van 
huishoudelijk afval.  
In principe moeten gebruikers zich identificeren met een pasje. Uitzonderlijk krijgen ook niet 
geregistreerde gebruikers toegang tot de sorteerstraten met (prepaid)kaarten (bijvoorbeeld: 
studenten, kampeerders, havengebruikers).  Ook bedrijven die met huisvuil gelijk gesteld 
bedrijfsafval aanbieden in een gele afvalzak, en bewoners van hoogbouw kunnen toegang krijgen.  
Op de plaatsen waar de sorteerstraten aanwezig zijn, wordt de huisvuilophaling vervangen door 
voormeld brengsysteem, waarbij de burger het huisvuil niet meer bewaart tot de volgende 
ophaaldag, maar op een tijdstip dat hem het beste uitkomt het afval naar de openbare ruimte in de 
sorteerstraatjes brengt.  Waar de stedelijke huis-aan-huis ophaling stop gezet wordt,  is het 
noodzakelijk om het gebruik van sorteerstraatjes te verplichten. Deze plaatsen worden geografisch 
afgebakend in sorteerstraat-zones. 
2. Voor sluikstorten wordt soms gebruik gemaakt van een voertuig. Er worden dan ook meer en meer  
proces-verbalen opgemaakt voor sluikstorten, waarbij de dader alleen kan wordt geïdentificeerd via 
de nummerplaat van het betrokken voertuig. Voor sluikstorten (artikel 4) geldt er echter geen 
kentekenaansprakelijkheid zoals wel het geval is voor boomcars (art. 286).  Het is niet steeds 
mogelijk om de bestuurder-overtreder van het voertuig te identificeren en al te vaak betwist de 
eigenaar van het voertuig, de overtreder te zijn. Het is dan ook aangewezen om de eigenaar van het 
voertuig aansprakelijk te stellen, wanneer de bestuurder van het voertuig niet gekend is. Hij laat het 
voertuig immers gebruiken om afval te vervoeren en te sluikstorten. Alleen hij kan de overtreder 
aanduiden. 
3. Voor de concrete toepassing, bleek het noodzakelijk om het begrip ‘iedereen’ in artikel 9 te 
verduidelijken. Er wordt immers nog vaak gedacht dat scholen, verenigingen, of bepaalde 
rechtspersonen uitzonderingen vormen op bepaalde verplichtingen met betrekking tot afval (vb. 
stickerverplichting).  
Groenten-fruit-tuinafval kan ook worden aangeboden in een 240 liter recipiënt. Artikel 12 wordt 
hiermee aangevuld. 
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4. Omdat in recyclageparken ook brandbare een gevaarlijke stoffen (hout, kga, grof vuil, papier, …) 
worden aangeboden, is het aangewezen dat er een algemeen rookverbod van toepassing is, ook voor 
bezoekers. Het rookverbod geldt nu alleen voor werknemers.  
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 

Wijzigingen. 

 
TITEL 2 – OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID 
 
Hoofdstuk 1 – Netheid van de openbare ruimte 
 
Afdeling 1 – Definities1. 
 
Artikel 3.  
(…) 
 
Gft (groenten-, fruit- en tuinafval): loof, schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen; 
koffie- en theezakjes, koffiedik en theeblaadjes; papieren servetten en keukenrol; gras, stro, 
bladeren en klein snoeiafval. 
 
Glas: alle voorwerpen van hol glas, flessen en bokalen, ontdaan van deksels, stoppen en kurken. 
 
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. 
 
Papier en karton: zuivere verpakkingen uit papier en karton (papieren zakken en kartonnen dozen), 
dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, schrijfpapier, fotokopieerpapier, computerpapier, 
(lees)boeken, telefoonboeken. 
 
Pmd (plastic- metaal en drankverpakkingen): 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. 
 
Gft (groenten-, fruit- en tuinafval): loof, schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen; koffie- 
en theezakjes, koffiedik en theeblaadjes; papieren servetten en keukenrol; gras, stro, bladeren en 
klein snoeiafval. 
 
Kga (klein gevaarlijk afval): resten van verf, inkt, lijm of hars, solventen, oplosmiddelen, zuren en 
basen, vetten, batterijen, stoffen of producten met kwik; verpakkingen en resten van gevaarlijke 
stoffen (voorzien van gevaarsymbolen). 

                                                           
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. 
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Restafval: afval dat niet als glas, papier en karton, pmd, gft of kga omschreven is en gescheiden kan 
aangeboden worden. 
 
Sorteerstraat: al dan niet ondergronds afvalsysteem voor selectieve inzameling van huishoudelijk 
afval in een sorteerstraat-zone, bestemd om met een identificatiepasje huishoudelijk afval en met 
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, aan te bieden. 
 
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. Deze zones worden concreet omschreven in bijlage 5 gehecht aan de code van 
politiereglementen. 
 
Afdeling 2 – [Algemeen]2 
 
Artikel 4. 
§1. Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen, afgedankte en andere producten weg te gooien 
of achter te laten op de openbare ruimte, op aangrenzende terreinen of in ruimtes die publiek 
toegankelijk zijn (o.m. portieken, ingangen van gebouwen, ruimtes om voertuigen te stallen). Dat 
geldt ook voor voorwerpen die schade kunnen toebrengen of de plek vuil maken. 
  
§2. Het is verboden om huishoudelijk- of bedrijfsafvalstoffen weg te gooien of achter te laten in en 
naast papiermanden die zich op de openbare ruimte bevinden. Hetzelfde verbod geldt ook op 
plekken naast de glasbollen, glasbakken en afvalcontainers en sorteerstraatjes. 
 
§ 3. Indien voor het plegen van de in de vorige paragrafen omschreven overtreding, gebruik wordt 
gemaakt van een voertuig, is de bestuurder van het voertuig aansprakelijk voor de overtreding. Als 
de bestuurder van het voertuig niet gekend is, is de eigenaar van het voertuig aansprakelijk. 
 
 (…) 
 
Afdeling 3bis – Sorteerstraat-zones 
 
Artikel 8bis. 
§1. In de sorteerstraat-zones is het verplicht om huishoudelijk afval of hiermee gelijkgestelde 
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. 
 
§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).  
 
 
Afdeling 4 – Huisvuil aanbieden  
 

                                                           
2 Gewijzigd door gemeenteraad op 22 september 2014, datum inwerkingtreding 30 september 2014 
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1. Algemeen 
 
Artikel 9 
§1. Iedereen, zowel natuurlijke personen, rechtspersonen, verenigingen, scholen, instellingen, e.a., 
die huisvuil aan de stedelijke ophaaldienst wil mag meegeven, is verplicht dit aan te bieden zoals 
omschreven in deze afdeling. 
 
§2. Iedereen moet gewoon  huisvuil selectief aanbieden of verwijderen in volgende fracties: 

 groenten-, fruit- en tuinafval (gft) 

 papier en karton 

 plastic flessen en flacons, metaalverpakkingen en drankkartons (pmd)  

 glas 

 restafval 

 klein gevaarlijk afval (kga) 

 textiel 

 [brandbaar grof huisvuil (mits betaling)]3 
 
[Er is een uitzondering voor groenten-, fruit-, en tuinafval. De aanbieder mag dat samen met het 
restafval aanbieden.]4  
 
§3. De verschillende afvalfracties moet de aanbieder in degelijk afgesloten recipiënten (vuilniszakken, 
afvalcontainers, andere afvalverpakkingen zoals kartonnen dozen…) verzamelen of stevig verpakken, 
zodat zij hun inhoud niet verliezen en gemakkelijk hanteerbaar zijn. Als de inhoud toch verspreid 
raakt of wegwaait, moet de aanbieder de inhoud opruimen. Het is verboden afval op of naast de 
recipiënten te plaatsen. 
 
§4. Het is verboden om afval, dat niet overeenkomt met de bepalingen van de selectieve inzameling, 
te deponeren in een recipiënt bestemd voor selectieve inzameling.  
 
 (…) 
 
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  
o een betaalsticker geldig voor het lopende jaar zoals in onderstaande tabel is 

weergegeven én  
o de vermelding op ondubbelzinnige en duidelijke wijze van de identiteit van de 

aanbieder van het afval in de afvalcontainer of van de (rechts)persoon in wiens naam 
en voor wiens rekening het afval in de container wordt aangeboden.  
Onder identiteit wordt verstaan: 

 voor een natuurlijk persoon: de naam en adres van een natuurlijk persoon; 

 voor een rechtspersoon: de maatschappelijke benaming en zetel van de 
rechtspersoon;  

                                                           
3
 Gewijzigd door de Gemeenteraad op 24 november 2014, datum inwerkingtreding 1 januari 2015. 

4
 Gewijzigd door de Gemeenteraad op 24 november 2014, datum inwerkingtreding 1 januari 2015. 
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De vermelde (rechts)persoon wordt beschouwd als aanbieder van het afval en als de 
eigenaar van de container. Zonder deze identiteitsgegevens wordt de afvalcontainer 
beschouwd als een verloren voorwerp 5  

o de vermelding van de identiteit van de aanbieder op de afvalcontainer, geldt niet 
voor een gft-container.]6 
 

 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 

gft 

 

140 liter 

240 liter 

770 liter 

1100 liter 

groen 

groen 
 
groen 

groen 

containerpark 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

57,50 euro 

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 

grijs 

grijs 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

ja 

ja 

                                                           
5
 Volgens  de Wet van 30 december 1975 betreffende goederen buiten particuliere  

eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting. 
6
 Gewijzigd door de gemeenteraad van 2 maart 2015, datum inwerkingtreding 11 maart 2015. 
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1100 liter grijs privéhandel privéhandel ja 

]7 
 
(…) 
 
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  240, 770 of 1 100 liter, te koop in de privéhandel. 
 
 
(…) 
18 – 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 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 
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. Bezoekers en 
ophalers/verwerkers moeten de richtlijnen van de toezichter(s) naleven. 
 
§5.Kinderen onder de 12 jaar, zijn vergezeld door een volwassen begeleider. Het is verboden dieren 
te laten rondlopen op het recyclagepark. 
 
§6. Fooien aanbieden is verboden. 

                                                           
7
 Gewijzigd door gemeenteraad op 22 september 2014, datum inwerkingtreding 30 september 2014 
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§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. 
 
§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.  
 
§9. Het is verboden afvalstoffen achter te laten aan de toegangspoort of aan de afsluiting van het 
recyclagepark.]8 
 
§10. Het is verboden te roken in de recyclageparken 
 
Invoering  
BIJLAGEN 
5. 1. Sorteerstraat-zone Wijk Linkeroever-Noord. 
 

ANTWERPEN 2050 - AMELINCKX NOORD  

AERNOUT EN WILLEMLAAN 

BOUVAERTLAAN 

ESMOREITLAAN (1-53) oneven  

GLORIANTLAAN (2-38) even  

JAN VAN BRABANTLAAN 

                                                           
8
 Gewijzigd door de Gemeenteraad op 24 november 2014, datum inwerkingtreding 1 januari 2015. 
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JAN VAN HEELULAAN 

LODEWIJK VAN VELTHEMLAAN 

MELIS STOKELAAN 

PIETER DOORLANTLAAN  

WILLEM VAN HAECHTLAAN 

 
ANTWERPEN 2050 - AMELINCKX WEST  

AUGUST VERMEYLENLAAN (1-23) oneven 

ANTWERPEN 2050 - AMELINCKX-ABC  

GLORIANTLAAN (46-48) even  

JULIUS VUYLSTEKELAAN 

REINAARTLAAN 

TIJL UILENSPIEGELLAAN 

 
5.2. Sorteerstraat-zone Wijk Slachthuis-Lobroekdok (Dam). 

 
ANTWERPEN 2060 – DAM 

CEULEMANSSTRAAT 

DE MARBAIXSTRAAT 

DEMERSTRAAT 

DIJLESTRAAT 

EENDRACHTSTRAAT 

IJZERLAAN (54-70) even  

KALVERSTRAAT 
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KORTE LOBROEKSTRAAT 

KORTE SLACHTERIJSTRAAT 

LANGE LOBROEKSTRAAT 

LANGE SLACHTERIJSTRAAT 

MAASSTRAAT 

MOUTERIJSTEEG 

NOORDSCHIPPERSDOK 

RUPELSTRAAT 

SAMBERSTRAAT 

SCHIJNPOORTWEG (1-49) oneven 

TWEE NETENSTRAAT 

WEILANDSTRAAT 

 
 
 
 

De jeugdraad heeft hierover WEL een 
mening 
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

 Goed afvalbeleid als de sorteerstraatjes 
aanvullend blijven, dus het ophalen aan huis zeker 
niet afschaffen. 

 Het roken in de containerparken mag verboden 
worden, maar dit kan misschien wel tot discussies 
zorgen. 

 Stimulans om minder afval te produceren, 
vermijden van sluikstort, individueel te bepalen 
afhaal/aflevermoment. 

 Wel goed idee maar niet relevant voor ons. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 

 Te ver van huis? Nabijheid van de 
sorteerstraatjes? Wat met mindermobiele 
mensen? Laadpunten voor de prepaidkaarten?  
Met de auto toegankelijk? Parkeerplaats vlakbij? 

 Er ligt dan veel afval rond de sorteerstraatjes 

Vragen aan college/gemeenteraad 

 Binnen hoeveel meter zal elke bewoner een 
sorteerstraat kunnen aantreffen? 

Bedreiging 

 Minder mobiele mensen kunnen zich niet tot aan 
de sorteerstraten begeven. 

 Zelfs voor mobiele mensen is het niet evident om 
met zware zakken 400 meter naar een 
sorteerstraat te wandelen. 

 Een lid van de jeugdraad kent de situatie in 
Nederland waar een dergelijk systeem wordt 
toegepast. Dit leidt tot het verhogen van 
sluikstort met alle negatieve bijkomende 
gevolgen: geuroverlast, aantrekken van 
ongedierte…  

 Het ophalen van huisvuil zorgt voor veel 
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tewerkstelling voor laaggeschoolden, het zou heel 
jammer zijn moesten deze jobs wegvallen. 

 

Opmerkingen 

  

 Kansen 

 Het aanbieden van zowel de mogelijkheid om de 
sorteerstraatjes te gebruiken en ook een 
vuilnisophalen te voorzien zorgt dat de burgers de 
keuze hebben om beide systemen flexibel te 
gebruiken. 

 Wanneer het ophalen algemeen wordt afgeschaft 
toch de mogelijkheid voorzien om een ophalen op 
maat mogelijk te maken voor ouderen, 
gehandicapten, …, burgers die om een of andere 
reden niet/moeilijk tot bij de sorteerstraatjes 
geraken. 
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Wijziging 2: Evenementen 
Waarom is er een aanpassing? 
Verduidelijking. 
Korte uitleg:  
Schrapping uit de code van politiereglementen wat in het stadshavenreglement geregeld is. 
Lange uitleg: 
Op 26 oktober 2015 werd het politiereglement voor het stadshavengebied goedgekeurd 
(jaarnummer 598).  Het college van burgemeester en schepenen bepaalde de datum van 
inwerkingtreding op 1 januari 2016. In het stadshavenreglement werden bepalingen met betrekking 
tot evenementen opgenomen in artikel 38 e.v.. De bepalingen hierover in de code van 
politiereglementen zijn dan ook overbodig en moeten op gevaar van tegenstrijdigheid worden 
geschrapt. 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 

Wijziging 
[Artikel 104. De stad Antwerpen maakt een onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ evenementen. Een 
evenement wordt enkel als een klein evenement beschouwd, als aan alle volgende criteria 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 Keyzerlei, Koningin Astridplein, Wapper, Teniersplaats, Steenplein, De Coninckplein, de 
kaaien, droogdokken en dokken van het ‘Eilandje’, onder meer het Suezdok, Kattendijkdok, 
Houtdok, Kempisch dok, Asiadok, Bonabartedok, Verbindingsdok, Willemdok; 

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

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

 het evenement duurt niet langer dan één dag;  

 er wordt geen elektronisch versterkte muziek gespeeld na 22.00 uur; 

 het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fietspad, parkeergelegenheid en vormt op 
geen enkele andere manier een belemmering voor voertuigen en hulpdiensten; 

 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 tijdens het evenement geen open vuur gestookt of vuurwerk afgestoken; 

 er worden geen sterke alcoholische dranken geschonken.9  

 het vindt niet plaats op een vaartuig;  
 
 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening 
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 
 Dit is ok. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 
wijziging? 

  

Vragen aan college/gemeenteraad 

                                                           
9
 Onder sterke alcoholische drank wordt verstaan drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 

1998 betreffende de structuur en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank. 
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Bedreiging 

  

Opmerkingen 

  

 Kansen 
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Wijziging 3: Inname openbare ruimte door ‘werken met beperkte impact’ 
en bouwwerven 
Waarom is er een aanpassing? 
Gewijzigde werkverdeling tussen de Stad en de politie. 
Korte uitleg:  
Wanneer er parkeerplaatsen ingenomen worden voor bijvoorbeeld een verhuis of voor een 
container, moeten er parkeerverboden opgelegd worden aan andere gebruikers. Deze 
parkeerverboden moeten aangevraagd worden bij de Stad in de plaats van bij de politie. 
Lange uitleg: 
Op 10 oktober 2014 (jaarnummer 10410), keurde het college de overdracht goed van de Lokale 
Politie Antwerpen naar de bedrijfseenheden stadsbeheer, de bedrijfseenheid districts-en 
loketwerking en financiën goed van de opdracht tot het ‘plaatsen van verkeerssignalisatie’. In dat 
kader startte de dienst strategisch coördinator een analyse op met als doel de toekomstige 
processen uit te tekenen. Deze analyse werd uitgevoerd via een werkgroep en contacten met 
volgende entiteiten: stadsontwikkeling, lokale politie Antwerpen, district- en loketwerking, Digipolis, 
financiën. De werkgroep opteerde ervoor om  het takenpakket te integreren  binnen het bedrijf 
stadsontwikkeling omwille van de link met innames openbaar domein / projecten openbaar domein, 
link met onderhoud en nutswerken, link met parkeerdruk en parkeerbeleid en de link met 
verkeersveiligheid. 
Op 26 juni 2015, (jaarnummer 05562), keurde het college het addendum op de 
uitvoeringsovereenkomst 'ondersteuning Lokale Politie Antwerpen door het agentschap voor het 
leveren van logistieke ondersteuning aan de afdeling techniek & logistiek en de afdeling verkeer’ 
tussen stad en vzw Werkhaven Antwerpen, goed. De aanpassing ging over de financiering. Sinds 1 
juli 2015 staat het bedrijf stadsontwikkeling in voor de financiële afhandeling van dit proces. De 
lokale politie blijft, na akkoord tussen lokale politie en stadsontwikkeling, de aanvragen voor het 
tijdelijk parkeerverbod verwerken en de opdrachten aan Werkhaven bezorgen tot 31 december 
2015. Vanaf 1 januari 2016 zal stadsontwikkeling alle toelatingen voor een tijdelijk parkeerverbod en 
alle toelatingen voor het signaleren van werven afleveren. 
Op 23 november 2015 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 648) het retributiereglement goed, 
voor het vrijhouden van parkeerplaatsen door tijdelijk parkeerverbod, met ingang van 1 januari 
2016.  
De aanvragen om werven in te richten en te signaleren en de aanvragen om parkeerplaatsen vrij te 
houden door middel van een tijdelijk parkeerverbod moeten vanaf 1 januari 2016 bij de stad 
ingediend worden.  
In het retributiereglement voor het vrijhouden van parkeerplaatsen door tijdelijk parkeerverbod 
werd opgenomen dat het leveren en het verwijderen van tijdelijke verkeersborden op adressen op 
het grondgebied van de stad Antwerpen vanaf 1 januari 2016 vervat zitten in de retributie. Dit 
betekent dat burgers geen eigen E3 borden meer mogen gebruiken om parkeerplaatsen voor te 
behouden. Voor het plaatsen van de borden blijven ze verantwoordelijk. 
Met het project wil de stad Antwerpen een halt toeroepen aan de huidige wildgroei van zulke 
parkeerverbodsborden en duidelijkheid scheppen over de wijze waarop werven worden ingericht en 
gesignaleerd.  Borden worden soms onterecht geplaatst, blijven te lang staan, bevatten onduidelijke 
boodschappen of worden al te makkelijk zonder toelating geplaatst. Dit  zorgt voor extra 
parkeerdruk, verkeershinder en frustratie bij bewoners, ondernemers en bezoekers. Bovendien is 
handhaving in deze context moeilijk en ontbreekt het aan sociale controle.    
Het is noodzakelijk om het politiereglement aan deze operationele wijziging aan te passen. 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
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Hoofdstuk 8 – Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte10 
 
Afdeling 1 – Definities. 
 
Artikel 228. 
 
Beroep: een commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende activiteit, al dan niet met de 
bedoeling om winst te maken. 
 
Bouwwerf: de plaats waar andere dan ‘kleine werken’  ‘werken met beperkte impact’ worden 
verricht. Het gaat onder meer om bouwen, verbouwen of afbreken en om het plaatsen van 
bureelcontainers, en/of het plaatsen van stellingen, dit gedeeltelijk of volledig op of naast de 
openbare ruimte. Deze plaats omvat ook de laad- en loszone en de ruimte die nodig is om 
bouwmaterialen, werktuigen en andere noodzakelijke materialen te plaatsen, zoals kraanwagens, 
betonpompen, bouwkraan, containers, silo’s. De bouwwerf omvat tot slot de wettelijke 
voorzieningen voor de arbeiders, zoals chemische toiletten, werfcontainers, enz. 
(…) 
 
‘Kleine werken’’Werken met beperkte impact’: werken met beperkte inname van de openbare 
ruimte die gepaard gaan met de inname op of naast de openbare ruimte van ofwel: 

 een container, met uitzondering van een bureelcontainer; 

 een verhuis met of zonder ladderlift, verhuiswagen; 

 een beweegbaar toestel (voorbeeld: ladderlift, schaarlift, hoogtewerker); 

 een stelling, en ook een stelling plaatsen of afbreken;  

 een voertuig parkeren, laden en lossen in autovrije zones, als het voertuig daar noodzakelijk 
aanwezig moet zijn om het werk uit te voeren buiten de geldende venstertijden; 

 ceremoniewagen(s); 

 organisatie van een laad- en loszone 
 
(…) 
 
Signalisatieplan: plan, bij voorkeur op schaal getekend, waarop staat op welke wijze de ‘Kleine 
werken’ ‘Werken met beperkte impact’ /bouwwerven en andere verkeersbelemmeringen zullen 
worden gesignaleerd. Het signalisatieplan geeft in detail weer welke verkeersborden en signalisatie 
voor, ter hoogte van, aan de zijkant en op het einde van de werken voorzien worden. Dit gebeurt 
conform het Ministerieel besluit van 7 mei 199911 en volgens de eventuele bijkomende 
voorschriften van de lokale politie.  
 
(…) 
 
Werfzone: zone met ‘Kleine werken’ ‘Werken met beperkte impact’ of een bouwwerf. 
 
Werfafsluiting: een constructie die een bouwwerf afschermt van de openbare ruimte. 
 
Afdeling 2 – Algemene voorwaarden 
 

                                                           
10

 Gewijzigd door de gemeenteraad op 27 april 2015, datum inwerkingtreding 9 mei 2015. 
11 M.B. van 7 mei betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare 
weg  
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(…) 
Afdeling 4 – Inname met verplichte toelating 
 
(…) 
Onderafdeling 1 – Verplichte toelating 
 
Artikel 256. 
§1. Er is een schriftelijke toelating van de burgemeester vereist voor: 

 bouwwerven, 

 ‘Kleine werken’ ‘Werken met beperkte impact’  

 uitstallingen. 
 
§2. De bouwwerven, ‘Kleine werken’ ‘Werken met beperkte impact’ en uitstallingen zijn toegelaten 
op voorwaarde dat volgende bepalingen worden nageleefd: 

 hogere regelgeving; 

 stedelijke reglementen; 

 de algemene voorwaarden van afdeling 2; 

 de bijzondere voorwaarden verwoord in afdeling 4; 

 de voorwaarden bepaald in de toelating. 
 
§3. Enkel in geval van strijdigheid hebben de voorwaarden opgelegd in de toelating voorrang op de 
algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden. De bijzondere voorwaarden hebben voorrang 
op de algemene voorwaarden.  
De burgemeester kan altijd bijkomende voorwaarden opleggen of afwijkingen toestaan.  
 
§4. Innames door bouwwerven, ‘Kleine werken’ ‘Werken met beperkte impact’, uitstallingen en 
werken met of zonder verplichte toelating of vergunning, zijn onderworpen aan hierna vermelde 
voorwaarden en dit behoudens toegelaten afwijkingen. 
 
Onderafdeling 2 – ‘Kleine werken’ ‘Werken met beperkte impact’ en bouwwerven 
 
1 - Voorwaarden aan ‘Kleine werken’ ‘Werken met beperkte impact’ en bouwwerven gemeen 
 
Artikel 257. ‘Kleine werken’ ‘Werken met beperkte impact’ en bouwwerven worden ingericht met 
respect voor de openbare orde, het privé-eigendom, de openbare ruimte en de toegankelijkheid 
ervan. 
 
Artikel 258.  
§1. Voor ‘Kleine werken’ ‘Werken met beperkte impact’ en bouwwerven is een toelating van de 
burgemeester vereist. De aanvraag hiertoe is vergezeld van een signalisatieplan, voor bouwwerven 
ook van een inplantingsplan en desgevallend van een omleidingsplan, die goedgekeurd moeten 
worden door de politie en die altijd aanwezig moeten zijn op de werkplaats. Zij maken deel uit van 
de toelating.  
 
§2. Minimaal 24 uur voor aanvang van de werken moeten de verkeersborden voor het parkeer- en 
stilstandverbod, op de openbare ruimte geplaatst worden, zoals aangeduid op het signalisatieplan. 
Bij bouwwerven moeten de nummerplaten van de voertuigen die op dat moment geparkeerd staan, 
moeten genoteerd worden op het de daartoe geëigend e formulier  wijze via de website van de 
stad Antwerpen. Dit formulier moet onmiddellijk worden overgemaakt aan de politie.   
 
(…) 
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2 - Voorwaarden ‘Kleine werken’ ‘Werken met beperkte impact’  
 
Artikel 261 
 
§1. In geval de aanvrager in het bezit is van eigen E3-borden (parkeer-en stilstandverbod), moet de 
aanvrager de toelating tot inrichting van ‘kleine werken’ minstens twee werkdagen voor de 
uitvoering van de werken aanvragen bij de territoriale afdelingen van de lokale politie.  
 
§2. In geval de aanvrager niet in het bezit is van eigen E3-borden, moet de aanvrager de toelating 
aanvragen minstens zes werkdagen voor de aanvang van de werken. 
 
 
§1. Voor de inrichting van werken met een beperkte impact, is een toelating vereist. Deze 
toelating moet aangevraagd worden op het daartoe geëigende e-formulier op de website van de 
stad Antwerpen: 

 minstens zes werkdagen voor de uitvoering van de werken, in geval van  online betaling 
van de retributie (bijvoorbeeld: met visa, bankkaart op het moment van de aanvraag); 

 minstens tien werkdagen, wanneer de aanvrager met overschrijving betaalt; 
 
§2. Het is verboden om gebruik te maken van eigen E1 of E3 borden (parkeer-en stilstandverbod) 
voor de inrichting van werken met beperkte impact. Alleen de stad Antwerpen is bevoegd voor de 
levering van de E1 of E3 borden. De gebruiker is verplicht te zorgen voor de correcte plaatsing van 
de borden conform de toelating. Na de toegelaten duur, houdt hij ze ter beschikking van de 
stadsdiensten (bijvoorbeeld: tegen de gevel plaatsen), zonder ze van de openbare ruimte te 
verwijderen.  
 
Artikel 262.  
§1. De werfzone voor een ladderlift of beweegbaar toestel moet gesignaleerd worden door12 retro-
reflecterende verkeerskegels van minstens 0,40 meter hoog of door één of meer draagbare 
oranjegele knipperlichten. Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden en moeten in 
alle omstandigheden zichtbaar zijn.  
 
§2. De nodige maatregelen moeten genomen worden om voetgangers en fietsers vanonder de last 
en bewegende delen weg te houden tijdens de manipulatie/bediening van het toestel. 
 
Artikel 263.  
§1. Voor de verkeersveiligheid moet een stelling rondom verlicht worden door middel van 
dagslapers op een minimumhoogte van 2,10 meter. 
 
§2. Als de stelling bij verkeerslichten staat, moeten deze lichten zichtbaar blijven voor elke 
weggebruiker. 
 
§3. Bij zowel opbouw als afbraak van de stelling moet een obstakelvrije ruimte van minstens 1,5 
meter verzekerd blijven voor voetgangers en fietsers. 

                                                           
12

 Conform artikel 47 bis 2 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode). 
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§4. Stellingen moeten voorzien zijn van hiertoe bestemde stofdoeken, onverminderd de bepalingen 
in de stedenbouwkundige verordening bouwcode.13 Deze materialen mogen bij brand geen 
aanleiding geven tot vlamoverslag naar naast-, boven-, onder-, of tegenovergelegen gebouwen, 
compartimenten of tijdelijke inrichtingen. Ze moeten minstens 60 centimeter verwijderd blijven van 
de gevels. Of ze moeten vervaardigd zijn uit materialen met klasse C-S3,d1 (reactie-bij-brand)14  
 
3.- Voorwaarden bouwwerven 
 
Artikel 264 3.  
§1. De toelating om een bouwwerf in te richten moet minstens zes vijftien werkdagen voor de start 
van de inname ingediend zijn bij de centrale verkeerspolitie via het daartoe geëigende formulier op 
de website van de stad Antwerpen. De aannemer of de eigenaar dient het aanvraagdossier in 
drievoud in.  
 
(…) 
 
Artikel 265 4.  
§1. De bouwwerf moet ingericht worden conform het door de politie burgemeester goedgekeurde 
inplantingsplan. Het inplantingsplan is deel van de toelating en geeft de wijze weer waarop de 
bouwwerf de openbare ruimte inneemt en hoe ze ingericht wordt.  
 
(…) 
 
Artikel 265.  
§1. Voor de verkeersveiligheid moet een stelling rondom verlicht worden door middel van 
dagslapers op een minimumhoogte van 2,10 meter. 
 
§2. Als de stelling bij verkeerslichten staat, moeten deze lichten zichtbaar blijven voor elke 
weggebruiker. 
 
§3. Bij zowel opbouw als afbraak van de stelling moet een obstakelvrije ruimte van minstens 1,5 
meter verzekerd blijven voor voetgangers en fietsers. 
 
§4. Stellingen moeten voorzien zijn van hiertoe bestemde stofdoeken, onverminderd de 
bepalingen in de stedenbouwkundige verordening bouwcode.15 Deze materialen mogen bij brand 
geen aanleiding geven tot vlamoverslag naar naast-, boven-, onder-, of tegenovergelegen 
gebouwen, compartimenten of tijdelijke inrichtingen. Ze moeten minstens 60 centimeter 
verwijderd blijven van de gevels. Of ze moeten vervaardigd zijn uit materialen met klasse C-S3,d1 
(reactie-bij-brand)16  

                                                           
13

 Gemeenteraad 25 oktober 2010, jaarnummer 1433, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad 

2011/35265 (hierna genoemd: Bouwcode). 
14 Zoals bedoeld in het K.B. van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van 

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; zijn wijzigingen (o.m. KB van 19 

december 1997, 4 april 2003, 13 juni 2007, 1 maart 2009 en 12 juli 2012) en zijn bijlage 5 - reactie bij 

brand van materialen.  
15

 Gemeenteraad 25 oktober 2010 28 april 2014, jaarnummer 1433 377, gepubliceerd in het Belgisch 

staatsblad 2011/35265  2014/36568 (hierna genoemd: Bouwcode). 
16 Zoals bedoeld in het K.B. van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van 

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; zijn wijzigingen (o.m. KB van 19 
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§5. Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van 
de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aangebracht op één 
van de zijkanten van de stelling 
 
(…) 
 
 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening  
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 
  

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 
wijziging? 

 Negatief advies! 

 Als men dit bij de stad moet aanvragen, 
zal dit in de lokale districtshuizen zijn en 
dan moet men hiervoor eerst een 
afspraak maken. Dit is niet handig en 
efficiënt. 

 Indien de aanvragen bij de politie 
gebeuren, is de lokale politie ook op de 
hoogte van eventueel 
verkeershindernissen. Wordt deze info 
nog steeds doorgegeven van de stad 
naar de politie? 

 Er wordt verwezen dat er een bedrag 
voor de borden moet betaald worden 
maar nergens een exacte som. Hoeveel 
is dat en kan dat voor jeugdverenigingen  
gratis? 

Vragen aan college/gemeenteraad 

  
Bedreiging 

  

Opmerkingen 

 Een algemene opmerking over de 
afspraakregeling van de districtshuizen: 
Het is niet logisch om voor het 
aanvragen van een rijbewijs en een 
reispas twee verschillende afspraken te 
moeten maken. Waarom kan dit niet 
gebundeld in 1 afspraak? 

 Eventueel enkel voor jeugdvereniging 
met waarborg en aanvraag bij het 
district mogelijk? 

 Kansen 
  

 

                                                                                                                                                                                     
december 1997, 4 april 2003, 13 juni 2007, 1 maart 2009 en 12 juli 2012) en zijn bijlage 5 - reactie bij 

brand van materialen.  
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Wijziging 4: Dieren 
Waarom is er een aanpassing? 
Dubbele bepalingen voor dezelfde overtreding vermijden. 
Korte uitleg:  
Aanhoudend hinderlijk blaffen van honden, kan worden bestraft als dag- of nachtlawaai. 
Lange uitleg: 
Het laten blaffen van honden tijdens de nacht kan worden gekwalificeerd onder de gemengde 
inbreuk van nachtlawaai (art. 711 § 7). Het is bijgevolg verwarrend/overbodig om deze inbreuk ook 
te beschrijven in art. 503 (Zie K. VAES, “nachtlawaai” in X. (ed), Postal Memorialis. Lexicon 
strafrecht, strafvordering en bijzonder wetten, kluwer, Mechelen, losbl., N 25/7).  In artikel 285 
wordt geluidshinder overdag geregeld. Het is van belang dat in het algemeen een hond geen hinder 

veroorzaakt voor zijn omgeving, zonder dit te beperken tot geluidoverlast. 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
Artikel 503. De eigenaar of begeleider van een hond moet alle nodige maatregelen treffen zodat het 
dier door zijn aanhoudend geblaf of gejank de nachtrust niet verstoort en geen andere hinder 
veroorzaakt voor de omgeving. 
 
 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening  
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 
  

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 
wijziging? 

 Nogal overbodig. 

Vragen aan college/gemeenteraad 

 Wat zijn alle nodige maatregelen? Wie 
bepaalt dat? Open voor interpretatie.  

Bedreiging 

  

Opmerkingen 

 Wat is overlast? Hoe wordt dit objectief 
gemeten? 

 Wat is de straf? Boete? 

 Dit kan escaleren tot burenruzies. 

 Is dit misschien mee een job van 
buurtregie? 

 Kansen 
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Wijziging 5: Maatregelen om brand in studentenhuisvesting en in 
gebouwen met kamers te voorkomen en te bestrijden 
Waarom is er een aanpassing? 
Technische aanpassing. 
Korte uitleg:  
Dezelfde inhoud wordt op een andere manier gezegd. 
Lange uitleg: 
Artikel 6, tweede lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode bepaalt een 
gemeentelijke verordening die strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers oplegt dan 
vastgesteld door de Vlaamse Regering, pas geldt vanaf de goedkeuring door de Vlaamse Regering. 
Deze wijzigingen werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 maart 2015 (jaarnummer 122) 
Met een ministerieel besluit van 10 november 2015 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands 
bestuur, Inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, de wijzigingen aan het 
brandveiligheidsreglement voor studentenhuisvesting van de stad Antwerpen, goed. 
Tevens adviseerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding, over deze wijzigingen. In haar advies merkte de minister op dat de definities 
van ‘kamer’, ‘student’ en ‘woning’ overeenstemmen met de definities in de Vlaamse Wooncode17 
(wat betreft ‘kamer’ en ‘woning’) en het Woningkwaliteitsbesluit18 (wat betreft ‘student’). Ze 
adviseerde om voor deze definities in de code van politiereglementen te verwijzen naar de Vlaamse 
regelgeving zonder de tekst opnieuw te formuleren. Dit met de bedoeling om incongruentie te 
vermijden bij eventuele wijzigingen van de Vlaamse regelgeving. 
Voormelde definities worden in die zin aangepast door verwijzing naar het betrokken artikel in de 
Vlaamse regelgeving. 
Voor het overige was de minister van oordeel dat het brandveiligheidsreglement voor 
studentenhuisvesting van de stad Antwerpen in overeenstemming is met het Vlaamse 
woningkwaliteitskader en –beleid en keurde ze de wijzingen goed. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste dat deze wijzingen in werking treden op 1 
januari 2016. 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
Hoofdstuk 3 – [Maatregelen om brand in studentenhuisvesting en in gebouwen met kamers te 
voorkomen en te bestrijden 
 
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied 
 
Onderafdeling 1 – Definities: 
 
Artikel 565. 

 
(…) 
 
Kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: wc, bad of douche, 
kookgelegenheid. De bewoners zijn voor deze voorzieningen afhankelijk van de gemeenschappelijke 
ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. 
kamer zoals gedefinieerd in artikel 2,§1, 10bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode. 

                                                           
17

 Artikel 2, §1, 10°bis en 31° van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode. 
18

 Artikel 1,18°, Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende kwaliteits-en veiligheidsnormen 

voor woningen 
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(…) 
Student: iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling van het hoger onderwijs, en die daar 
als hoofdbezigheid de lessen volgt. Een student is ook de schoolverlater van het hoger onderwijs die 
de in de wet bepaalde beroepsinschakelingstijd doorloopt 19. 
Student zoals gedefinieerd in art. 1, 18° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 
betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. 
(…) 
 
Woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 
een gezin of alleenstaande. Het kan gaan om een kamer of een zelfstandige woongelegenheid 
woning zoals gedefinieerd in artikel 2, §1, 31° van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode. 
 
 
 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening  
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 
 Dit is ok. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 
wijziging? 

  

Vragen aan college/gemeenteraad 

  

Bedreiging 

  

Opmerkingen 

  

 Kansen 
  

 

  

                                                           
19

 Zie: KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. 
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Wijziging 6: Overgangsbepalingen. 
Waarom is er een aanpassing? 
Overgangsbepaling is voorbij 
Korte uitleg:  
De overgangsbepaling is niet meer toepasselijk + toevoeging contactgegevens. 
Lange uitleg: 
Artikel 727 van de politiecodex dient geschrapt te worden omdat inmiddels het college van 
burgemeester en schepenen op 11 december 2016 bepaalde dat de wijzigingen van artikel 565 tot 
en met 600 in werking treden op 1 januari 2016. 
Artikel 728 van de politiecodex dient geschrapt te worden vermits Titel 7bis krachtens collegebesluit 
van 8 mei 2015 (jaarnummer 3346) in werking trad op 15 juni 2015. 
De referentiepersonen binnen de stad Antwerpen voor Gas-verkeersinbreuken, dienen aangevuld te 
worden met een bijkomende sanctionerend ambtenaar. 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 

Artikel 727. 
De wijzingen van artikel 565 tot en met 600 treden in werking op een door het college van 
burgemeester en schepenen te bepalen datum. 
 
 

Artikel 728 

Titel 7bis treedt in werking op een door het college van burgemeester en schepenen te 

bepalen datum. 
 
BIJLAGEN  4-Contactgegevens voor Gas-verkeersinbreuken 
(1)  
(…) 
 (2) referentiepersonen binnen de stad Antwerpen 
(…) 
Sanctionerend ambtenaar 
Nele Geusens 
Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 
TEL 03 338 6662 
Nele.geusens@stad.antwerpen.be 
 

 
 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening  
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 
 Dit is ok. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 
wijziging? 

  

Vragen aan college/gemeenteraad 

  
Bedreiging 
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Opmerkingen 

  

 Kansen 
  

 

Wijziging 7: Stedelijke zwembaden en zwemvijver Boekenberg 

Waarom is er een aanpassing? 
Aanpassing van de politiecodex aan het retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 29 juni 2015 (jaarnummer 367). 
Invoering van uitzondering op het verbod om in het diepe water te komen, wegens nieuwe 
lesmethode. 
 
Korte uitleg:   
Er moet ook les kunnen gegeven worden in het diepe water, wat nu niet kan.  
Lange uitleg: 
Er wordt een nieuwe leerlijn in het onderwijs toegepast. Deze focust meer op zelfredzaamheid dan 
op een correct zwemslag. In deze nieuwe lesmethode oefenen leerling zwemmers ook in het diepe 
gedeelte van het zwembad zonder daarom al 25 meter te kunnen zwemmen. In principe is het 
volgens de code van politiereglementen verboden voor personen met onvoldoende zwemkennis of 
voor kinderen om zich in het diepe water te begeven.   Om echter meer in te zetten op 
zelfredzaamheid, wordt hierop een uitzondering toegestaan, wanneer dit gebeurt in het kader van 
een zwemopleiding onder begeleiding van een leerkracht of zwemleraar. 
 
 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 
 

Onderafdeling 2 – Stedelijke zwembaden en zwemvijver Boekenberg 

 

1 - Toegang 

 

Artikel 414.  

§ 1. De bader heeft bij aankoop van een toegangsticket of een 12-beurtenkaart het recht 
om: 

 maximaal één uur in het zwemwater te verblijven; 

 maximaal één uur en 45 minuten drie uur in het zwembadgebouw voorbij de 
toegangscontrole te verblijven (exclusief inkomhal en cafetaria). 

De houder van een jaarabonnement kan in principe genieten van een zwembeurt die 
onbeperkt is in tijdsduur. Voor bezoekers die gebruik maken van een beschikking gelden de 
beschikkingsvoorwaarden.  
(…) 
 
3 – Veiligheid 
 
Art. 420 

§ 1. Voor baders zonder voldoende zwemkennis is het verboden zich in het diepe water te 
begeven.  Onder voldoende zwemkennis wordt verstaan het onafgebroken vlot kunnen 
zwemmen over een volledige lengte van het zwembad. In geval van twijfel kan het 
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toezichthoudend personeel de bader opleggen om een zwembadlengte te zwemmen.  

§ 2. Kinderen met zwembandjes, drijfgordels, of andere drijfmiddelen, worden enkel in het 
grote bad toegelaten als zij permanent en van nabij worden begeleid door een persoon van 
minstens 18 jaar. Zij mogen niet zwemmen waar deze begeleider niet kan staan.  

§ 3. Een uitzondering wordt gemaakt voor zwemmers, ongeacht de leeftijd, die zich in het 
kader van een zwemopleiding, al dan niet met hulp –of drijfmiddelen, in het diepe 
gedeelte van het zwembad begeven. Deze zwemmers dienen te worden begeleid door een 
leerkracht of zwemleraar die zich in hun nabijheid in het water of op de kade bevindt. 

(…) 
Onderafdeling 3 - Sporthallen 
Artikel 434  
§ 1. De sportvloer mag niet vuilgemaakt worden. Enkel aangepast proper schoeisel zonder 
noppen is toegelaten op de sportvloer. Het schoeisel mag geen sporen achterlaten of 
schade toebrengen aan de vloer. Het mag voorheen niet gedragen zijn op straat, op vuile 
grond of op kiezelgrond.  
 
§ 2. Bij een vuile of beschadigde vloer moet de gebruiker, of de organiserende vereniging, 
de kosten betalen om de vloer te reinigen of te herstellen. 
 
(…) 
 
 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening 
(schrappen wat niet past) 
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

 Logische gevolg van nieuwe leerlijn, 
goeie zaak voor kinderen die leren 
zwemmen. 

 Indien het echt een nieuwe leermethode 
is, dan mag het wel. 

 Het is goed om jezelf te leren redden in 
diep water. 

 Is positief in verband met veiligheid van 
kinderen. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 
wijziging? 

 Men moet eerst leren zwemmen 
vooraleer men in het diep mag gaan 
zwemmen. 

 Welk signaal geeft men hiermee? 
Mensen gaan dan ook op andere 
momenten (als er geen controle is) op 
diezelfde plaatsen zwemmen. 

Vragen aan college/gemeenteraad 

  

Bedreiging 

  

Opmerkingen 
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 De meningen waren verdeeld. 

 Momenteel zijn er ook veel te weinig 
zwemuren in de scholen. 

 Kansen 
 Nieuw voorstel: Dit enkel toelaten 

binnen bepaalde uren. 

 

 

 

 
 


