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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/ gemeenteraad 
 

Onderwerp van de adviesvraag: wijziging politiecodex stad Antwerpen 
 
 

Adviestermijn: 6 weken (5 weken voor opmaak advies + 1 week voor opmerkingen) 
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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. 

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 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
 
Volgende districtsjeugdraad vond de adviesvraag niet relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen: 

 De districtsjeugdraad Antwerpen 

 De districtsjeugdraad Berchem 

 De districtsjeugdraad Borgerhout  

 De districtsjeugdraad Deurne: 

 De districtsjeugdraad Ekeren 

 De districtsjeugdraad Hoboken 

 De districtsjeugdraad Merksem 

 De districtsjeugdraad Wilrijk: 
 

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

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
o ‘Deze adviesvraag werd geagendeerd op de jeugdraad van woensdag 13 februari 

2019. De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies 
opgemaakt.’ 

 

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

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
o ‘De leden van de jeugdraad via een bevraging.’ 

2.4 Gegevens van de adviesgevers. 
In totaal werkten 4 personen mee aan dit advies vanuit 1 districtsjeugdraad. 
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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 4 

jongen 0 

onbekend 0 

totaal 4 

2.2 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. 

 

2.3 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 0 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 4 

Borgerhout 2140 0 

Deurne 2100 0 

Ekeren 2180 0 

Hoboken 2660 0 

Merksem 2170 0 

Wilrijk 2610 0 

een andere gemeente 0 

onbekend 0 

totaal 4 

  

leeftijd aantal leeftijd aantal leeftijd aantal leeftijd aantal 

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

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

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

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

5 jaar 0 13 jaar 0 21 jaar 1 29 jaar 0 

6 jaar 0 14 jaar 0 22 jaar 1 30 jaar 0 

7 jaar 0 15 jaar 0 23 jaar 0    

8 jaar 0 16 jaar 1 24 jaar 0 totaal 4 
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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. 

 Geen advies om een bepaalde reden. 
 
Districtsjeugdraad Antwerpen: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Berchem: 

 geen advies 
 

Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
 een positief advies 

 
Districtsjeugdraad Borgerhout: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Deurne: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Ekeren: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Hoboken: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Merksem: 

 geen advies 
 
Districtsjeugdraad Wilrijk: 

 geen advies 
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4. Inhoudelijke wijzigingen 
 

1. Netheid van de openbare ruimte (maatschappelijke veiligheid) 

Administratieve vereenvoudiging 
 

Wijziging 

 
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]1 

 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 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

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 blauw privéhandel privéhandel neen 

                                                           
1
 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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240 liter 

770 liter 

1100 liter 

blauw 

blauw 

blauw 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

neen 

neen 

neen 

bedrijfsafval (BA) 

 

240 liter 

770 liter 

1100 liter 

grijs 

grijs 

grijs 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

privéhandel 

ja 

ja 

ja 

 
§2. Een container is slechts toegelaten als recipiënt in de mate dat deze voorzien is van een 
betaalsticker geldig voor het lopende jaar.  
 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat akkoord met deze aanpassingen. 

 

2. Netheid van de openbare ruimte (stadsbeheer) 

Aanpassing hogere regelgeving met betrekking tot samenstelling gft en kga maakt een wijziging 
van de politiecodex noodzakelijk. 
 

Motivatie  

De Vlaamse Regering keurde een wijziging van de afvalstoffenreglementering goed, waardoor de 
sorteerregels voor gft-afval gewijzigd worden waardoor de gft-fractie gevoelig uitgebreid wordt. 
Daarnaast wordt enerzijds de definitie van kga grondig hervormd, en wordt frituurolie uitgesloten 
uit de kga. Frituurolie dient vanaf nu aanzien te worden als een aparte fractie in het recyclagepark. 
 

Wijziging 

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, keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig), vlees- en 
visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen), vaste 
zuivelproducten (bv. kaas), eieren, eierschalen, mest van kleine huisdieren (bv. cavia, konijn,…). 
(…) 
Kga (klein gevaarlijk afval): resten van verf, inkt, lijm of hars, solventen, oplosmiddelen, zuren en 
basen, smeervetten (m.u.v. frituurolie), batterijen, stoffen of producten met kwik; verpakkingen en 
resten van gevaarlijke stoffen (voorzien van gevaarsymbolen). 
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Artikel 24 
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. 

Artikel 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:  

 
 

 
 

§2. Olie en vet:  
e, boenwas;  

 
 

§3. Solventen:  
 

 
smiddelen: petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, 

methanol, ethanol, hexaan, tolueen, xyleen;  
 

 
glycol, antivries; 

 
§4. Zuren:  

 
 

 
§5. Basen:  

og, kaligeen, kaliloog, ammoniak;  
- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, 

hypochloraten;  
 

§6. Schoonmaakmiddelen:  
-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas;  

 
 

§7. Batterijen:  
-accu's;  

-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan-, lithium-, hybride- en kwikbatterijen.  
§8. Stoffen of producten met kwik:  

-lampen, hele spaar-TL-lampen;  
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§9. Gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde samenstelling zoals:  
 

 
afgedankte chemicaliën;  

 
 

 
 

-foto's;  
 

 
 

 
mpen.  

§10. De verpakkingen van al deze afvalstoffen en de verpakkingen die nog resten van deze 
afvalstoffen bevatten.     

§1. Verven, lakken, vernissen, lijmen, siliconen, kleurstoffen, toners, inkten en inktcartridges;  
§2.Smeeroliën, brandstoffen en antivries; 
§3. Gechloreerde koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen, ontvlambare oplosmiddelen, 
verf- en cellulose- verdunners en terpentijn; 
§4.Schoonmaak- en onderhoudsmiddelen: bijtende en gefluoreerde schoonmaakmiddelen; 
§5. De volgende ongebruikte en afgedankte chemicaliën: 
- zuren; 
- basen; 
- fotografische vloeistoffen; 
- andere bekende chemicaliën inclusief chloortabletten en formol 
- chemische restanten met onbekende samenstelling 
§6. Bestrijdingsmiddelen inclusief schimmelwerende beschermingsmiddelen en curatieve en 
preventieve houtbeschermingsmiddelen;  
§7. Batterijen en accu’s; 
§8. Metallisch kwik en kwikhoudende afvalstoffen inclusief gasontladingslampen; 
§9. Brandblusmiddelen; 
§10. Vuurwerk en vuurpijlen; 
§11. Injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten; 
§12. Rookdetectoren; 
§13. Analoge röntgenfoto’s en nitraatfilms; 
§14. Niet-geperforeerde gasflessen voor eenmalig gebruik en gaspatronen; 
§15. Technisch lege verpakkingen van kga als vermeld in punt §1, §2,§5 in fine en §6, met 
uitzondering van antivries;  
§16. Technisch lege verpakkingen van kga als vermeld in punt §3 tot en met§5 met een kindveilige 
sluiting; 
§17. Technisch lege verpakkingen van kga als vermeld in punt §3 tot en met §5, met het symbool 
doodshoofd of lange termijn gezondheidsgevaarlijk conform de bepalingen van verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de 
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende 
wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van 
de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de 
Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie; 
§18. Technisch lege verpakkingen van kga als vermeld in punt §3 tot en met §5, met het symbool 
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doodshoofd of corrosief conform de bepalingen van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 
1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen of Richtlijn 1999/45/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en 
het kenmerken van gevaarlijke preparaten, en met het symbool doodshoofd of lange termijn 
gezondheidsgevaarlijk volgens de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 
1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

21 – Andere, selectief ingezamelde afvalstoffen  
Artikel 48sexies. Eventueel andere selectief ingezamelde afvalstoffen worden aangeboden en 
gedeponeerd volgens de aanwijzingen van de toezichter(s).]37 
Artikel 48septies. Frituuroliën en frituurvetten zijn eveneens een aparte fractie, die dienen te 
worden aangeboden en gedeponeerd volgens de aanwijzingen van de toezichters. 
 
 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat akkoord met deze aanpassingen. 

  

3. Toezicht in het MAS (maatschappelijke veiligheid – cultuur en sport) 

Toezicht in de MAS-boulevard gebeurt niet langer meer door gemeenschapswachten-vaststellers, 
omwille van het zeer lage aantal inbreuken op de politiecodex. 
  

Motivatie 

 
Bij de opening van het Museum aan de Stroom (MAS) in mei 2011 werden er middelen vrijgemaakt 
om gemeenschapswacht-vaststellers in te zetten rond het museum en in het gebouw (de MAS-
boulevard). Het Eilandje was toen een buurt die te kampen had met heel wat overlastfenomenen. 
Afgelopen jaren heeft Het Eilandje zich ontwikkeld als één van de meer welvarende buurten van de 
stad Antwerpen, wat ook een daling in de overlastfenomenen tot gevolg had. Bij de hervorming 
naar eengemaakt toezicht in 2017 werd onder meer een analyse gemaakt van de inzet van 
stadstoezichters in het MAS. Hieruit bleek dat er in het gebouw nauwelijks tot geen inbreuken vast 
te stellen zijn op de politiecodex. Het toezicht in het museum was verschoven naar traditioneel 
museum-toezicht, onthaal- en gebouwtaken. Aangezien dit niet tot de kerntaken van 
gemeenschapswacht-vaststellers behoort, werd in samenspraak met de bedrijfseenheid Cultuur en 
Sport beslist om niet langer toezicht te houden op de MAS-boulevard en de personeelsmiddelen te 
verschuiven naar de buurt/wijk. Het traditioneel toezicht in een museum, de onthaal -en 
gebouwtaken worden vanaf 1 april 2019 volledig opgenomen door de bedrijfseenheid Cultuur en 
Sport. Om dit mogelijk te maken zal de MAS-boulevard gedesaffecteerd worden zodat de situatie 
wijzigt van openbare weg naar privaat domein. Het toezicht op de MAS-boulevard staat 
gespecifieerd in de politiecodex. Aangezien deze taak vanaf 1 april 2019 niet langer uitgevoerd zal 
worden door gemeenschapswachten-vaststellers en het gebied gedesaffecteerd zal worden, mag de 
volledige afdeling geschrapt worden uit de politiecodex.  
 

Wijziging 

Afdeling 8 – Museum aan de stroom (MAS)  
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Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de openingsuren en de gebruiksvoorwaarden 
van de stedelijke musea.  
 
De gemeenteraad bepaalt de toegang- en gebruikstarieven.  
 
Personen belast met een bijzonder toezicht door wettelijke, provinciale of gemeentelijke besluiten, 
hebben altijd toegang en dit binnen de grenzen van hun bevoegdheid. 
 
Onderafdeling 1 – Definitie  
Artikel 486.  
MAS-boulevard: de openbare weg gelegen in het MAS-gebouw die loopt van het gelijkvloers tot en 
met het dak.  
Onderafdeling 2 – Gebruiksvoorwaarden.  
Artikel 487. Het is verboden om in het gebouw en op de MAS-boulevard rolschaatsen, inlineskates, 
skateboards of soortgelijk materiaal te gebruiken. Ook rijwielen en bromfietsen zijn verboden in het 
gebouw en op de MAS-boulevard. Dit verbod geldt niet voor rolstoelen of kinderwagens, voor zover 
ze daarvoor gebruikt worden. 
Artikel 488.Er mogen in het gebouw geen warme snacks en/of ijsjes worden gegeten, behalve in het 
café en in het restaurant.  
Artikel 489. Het is verboden om op of over de afsluitingen te klimmen of voorwerpen over de 
afsluitingen te gooien. De gevelreinigingsinstallatie op het dak is niet toegankelijk voor bezoekers.  
Artikel 490. Volgend gedrag kan aanleiding geven om geen toegang te krijgen of uit het gebouw te 
worden gezet. Deze opsomming is niet limitatief. Deze maatregelen kunnen op elk moment door het 
bevoegd personeel worden toegepast. Het gaat bijvoorbeeld om volgend gedrag: 

 het gebouw verontreinigen;  

 opzettelijk beschadigingen aanbrengen; 

 [enige vorm van geluidshinder veroorzaken]; 

 opzettelijk andere bezoekers hinderen en/of hen de doorgang belemmeren;  

 voorwerpen binnenbrengen die de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen;  

 dronken zijn of het zichtbaar onder invloed zijn van verdovende middelen;  

 de veiligheid van zichzelf, andere bezoekers of bevoegd personeel in het gedrang brengen. 
Artikel 491. De richtlijnen die een intern huishoudelijk reglement oplegt, de voorziene visuele 
aanduidingen en de richtlijnen die het bevoegd personeel geven, worden stipt nageleefd.  
Artikel 492. Personen die de toegang wordt geweigerd en/of personen die uit de gebouwen worden 
gezet, maken geen aanspraak op enige vorm van vergoeding en/of terugbetaling van de betaalde 
inkomprijs. 
 
 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat akkoord met deze aanpassingen. Dit is niet relevant 
voor lokale jongeren. 

  

4. Berichten, aankondigingen en aanplakbiljetten aanplakken (Ondernemen en 
Stadsmarketing) 

 
Tekstuele verduidelijking zodat het verbod duidelijk wordt. 
 

Motivatie  
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Er wordt een tekstuele verduidelijking toegevoegd, zodat duidelijk is dat er geen aanplakkingen en 
dergelijke mogen gebeuren aan bomen, verkeersinfrastructuur en straatmeubilair. Daarnaast 
worden in artikel 64§2 en §3 een verkeerde verwijzing rechtgezet. 
 

Wijziging 

 
Artikel 64.  
§1. Het is verboden, om affiches, aanplakbiljetten, berichten, aankondigingen of tijdelijke 
bewegwijzering aan te brengen of aan te plakken op andere plaatsen dan voorzien in de artikelen 
57, 61, 62 en 63. Dit kan wel als de eigenaar of de gebruiker van die plaats daarvoor toestemming 
heeft gegeven. Een bevestiging aan bomen, verkeersinfrastructuur en straatmeubiliair is steeds 
verboden. 
[§2. Tijdelijke bewegwijzering voor evenementen mag worden geplaatst, indien ze aan de 
voorwaarden onder artikel 108 §7 119 §9 voldoet én indien de organisator een schriftelijke toelating 
van de burgemeester voor de organisatie van het evenement heeft ontvangen. De bewegwijzering 
moet uiterlijk binnen de drie dagen na de beëindiging van het evenement van de openbare ruimte 
verwijderd zijn.]  
§3. Onverminderd de bepalingen in artikel 103 tot en met 118 133 kan de burgemeester afwijkingen 
toestaan en voorwaarden opleggen. 
 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat akkoord met deze aanpassingen. 

  

5. Prostitutie (Maatschappelijke Veiligheid) 
Aanpassing van een aantal artikelen uit de codex. 
 

Motivatie  

 
Recente ervaringen door prostitutiehulpverlening en politie leren dat het aanbieden van onveilige 
seks frequenter voorkomt. Deze praktijk wordt tevens bevestigd door actueel wetenschappelijk 
onderzoek waaruit blijkt dat klanten aandringen op onveilige seks. Door dergelijke praktijken stijgt 
het risico op SOA/SOI voor de gehele bevolking. Daarnaast zullen vooral kwetsbare sekswerkers zich 
gedwongen voelen om op dit aanbod in te gaan. Omwille van de openbare gezondheid is dit artikel 
ook toepasselijk in publiek toegankelijke inrichtingen waar ontucht of prostitutie plaatsvindt. De 
bedoeling van dit artikel is om te kunnen optreden tegenover prijslijsten op websites van bars, 
escortadvertenties enz. waarbij bijvoorbeeld orale seks zonder condoom wordt aangeboden. Op die 
manier vermijden we dat er onveilige seks wordt opgedrongen aan sekswerkers in een bar, via een 
bureau en door klanten. Tevens geven we een maatschappelijk signaal dat veilige seks de norm is. 
Veilige seks betekent dat de sekswerker en klanten zich beschermen tegen SOA/SOI. Veilige seks is 
ruimer dan medische controle. 
Artikel 517, dat handelt over aanstootgevende publiciteit, wordt daarom aangevuld met een tweede 
paragraaf waar het zichtbaar promoten of aanbieden van onveilige seks wordt verboden. Door dit 
verbod kan de gemeente de verspreiding van ziekten en epidemieën voorkomen, minstens het risico 
daarop verkleinen. De gemeente heeft namelijk tot taak de openbare gezondheid en veiligheid te 
vrijwaren.  
Artikels 518 en 519 worden tekstueel aangepast waardoor de politiecodex niet overlapt met de 
strafbepaling in het strafwetboek maar een aanvulling biedt waardoor er bestuurlijk kan worden 
opgetreden. Bovendien wordt een overlastfilter toegevoegd, waardoor bestuurlijke handhaving 
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wordt geëxpliciteerd. 
Artikel 518 vormt een aanvulling op artikel 380 § 1, 2° Strafwetboek, wat de strafbaarstelling 
inhoudt voor het houden van een huis van ontucht of prostitutie, en artikel 380 § 1, 3° 
Strafwetboek, wat de strafbaarstelling inhoudt voor het verkopen, verhuren of ter beschikking 
stellen van kamers met het oog op prostitutie met de bedoeling abnormaal profijt te realiseren. 
Artikel 518 vereist echter niet dat er sprake is van het houden van een huis van ontucht of dat er 
een abnormaal profijt wordt gerealiseerd, waardoor er geen overlap is met de strafbepalingen.  
Om de overlap met de strafbaarstelling uit artikel 380 § 1, 2° Strafwetboek volledig uit te sluiten 
wordt de tekst van artikel 518 gewijzigd. De woorden “ter beschikking te houden” worden 
vervangen door “te laten gebruiken”. Eenzelfde aanpassing wordt gemaakt aan artikel 519. De 
woorden “ongeacht het profijt” worden toegevoegd aan artikel 518. Daarnaast wordt de feitelijke 
filter van overlast ook daadwerkelijk ingeschreven in de politiecodex.  
Omwille van het commerciële aspect van prostitutie is het verbod over het hele grondgebied van de 
stad van kracht. Voor ontucht wordt dit beperkt tot de onmiddellijke omgeving van scholen en 
gebouwen van de erediensten. Hierdoor is dit verbod specifiek gericht op de openbare zedelijkheid 
en rust.  Volgens de voorbereidende werken heeft artikel 121 van de Nieuwe Gemeentewet 
namelijk tot doel om prostitutie in bepaalde gebieden of in de nabijheid van bepaalde 
etablissementen te verbieden.  
Artikel 520 van de Code van Politiereglementen wordt aangepast in de zin dat op de verboden in de 
artikelen 515, 516, 518 en 519 een uitzondering wordt toegelaten in  de raamprostitutiepanden in 
het concentratiegebied raamprostitutie die over een geschiktheidsverklaring beschikken én in de 
publiek toegankelijke seksuitbatingen die aan de regelgeving voldoen . Dat wil zeggen dat er wel 
prijsafspraken en seks mag worden aangeboden IN seksuitbatingen en raamprostitutiepanden die 
voldoen aan de reglementering. Voor artikel 517 voorzien we geen uitzondering omdat het artikel 
specifiek gaat over publiciteit op de openbare ruimte (en dus niet IN de inrichtingen zelf). 
 

Wijziging 

Hoofdstuk 2 – Daden van ontucht en prostitutie 
 
Afdeling 1 – Algemeen  
 
(…) 
 
Artikel 517 
§1. Elke zichtbare vorm van aanstootgevende publiciteit om een huis van ontucht of prostitutie 
kenbaar te maken, is verboden in de openbare ruimte. 
§2. Elke zichtbare vorm van aanbod van of promotie voor onveilige seks op het grondgebied van 
de stad Antwerpen is verboden. Dit houdt onder meer publiciteit of advertenties op websites, 
sociale media, prijslijsten en folders in. Onder onveilige seks worden alle vormen van seks zonder 
condoom begrepen.  
 
Artikel 518. In de onmiddellijke omgeving van scholen, gebouwen van de eredienst en van typische 
woonbuurten of hiervoor bestemde gebieden is het verboden, zelfs op bedekte wijze, huizen, kamers 
of welke inrichting ook ter beschikking te houden voor ontucht of prostitutie. 
§1 Het is verboden om, zelfs op bedekte wijze en ongeacht het profijt, huizen, kamers of welke 
inrichting ook te laten gebruiken voor prostitutie wanneer dit aanleiding geeft tot openbare 
ordeverstoring (met inbegrip van overlast), zoals: 

- het rondhangen of het zich ophouden van (potentiële) klanten in de 
onmiddellijke omgeving  

- het aanspreken of lokken van voorbijgangers 
- het verhinderen van de doorgang op straat 
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- het verhandelen van geld of het maken van prijsafspraken buiten het 
huis of de kamer/inrichting 

- het veroorzaken van geluidshinder 
- het aan –en afrijden van voertuigen in de buurt 
- het kortstondig bezoeken van het huis, kamer/inrichting door 

verschillende personen 
 

§2 Het is eveneens verboden om in de onmiddellijke omgeving van scholen en gebouwen van de 
eredienst, zelfs op bedekte wijze, huizen, kamers of welke inrichting ook te laten gebruiken voor 
ontucht wanneer dit aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring zoals vermeld in §1.  
 
Artikel 519. Het is verboden om huizen, kamers of welke inrichting of gedeelte ervan in welke 
juridische vorm ook door aan één of meer personen ter beschikking te stellen of te laten gebruiken, 
als die personen één van de hiervoor beschreven bepalingen van deze afdeling overtreden. 
Artikel 520. De verboden in de artikelen 515, 516, 518 en tot en met 519 gelden in of aan de 
openbare ruimte van het grondgebied van de stad, uitgenomen voor raamprostitutie in het 
concentratiegebied raamprostitutie zijn niet van toepassing in de prostitutiepanden in het 
concentratiegebied voor raamprostitutie zoals hieronder bepaald en die beschikken over een 
geschiktheidsverklaring en in publiek toegankelijke inrichtingen die voldoen aan de bepalingen in 
artikel. 
 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat akkoord met deze aanpassingen. 

 

6. Ambulante handel buiten de openbare markten (Politie Zone Antwerpen) 

De mogelijkheid tot inbeslagname van de goederen bij schending politiecodex in het kader van 
ambulante handel buiten de openbare markten wordt ingevoerd. 
 

Motivatie  

 
Naar analogie van de mogelijke tijdelijke administratieve inbeslagname van de instrumenten van 
straatartiesten conform artikel 93quater §2 van de politiecodex, dient deze mogelijkheid ook in de 
codex ingeschreven te worden bij de ambulante handel. Wanneer er bijvoorbeeld wordt geleurd 
zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester, of wanneer er wordt geleurd op een plaats 
waar het verboden is om te leuren, dient een administratieve tijdelijke inbeslagname voorzien te 
worden. Artikel 30 WPA kan moeilijk een wettelijke basis vormen aangezien de bestuurlijke 
inbeslagname van de voorwerpen moet gebeuren met het oog op de vrijwaring van de openbare 
rust. Leurders mogen tot op heden bij het opstellen van een gas-pv de voorwerpen bij zich houden 
aangezien politie op heden noch o.b.v. de WPA, noch o.b.v. de codex kan overgaan tot 
inbeslagname. Indien een ambulante handelaar leurt zonder leurderskaart, wat een inbreuk is op de 
wet ambulante handel, kan op basis van artikel 12 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten overgegaan worden 
tot gerechtelijke inbeslagname met toestemming van de procureur. Door het invoeren van dit 
bijkomende artikel wordt een inbeslagname bij inbreuk op de politiecodex ook mogelijk. 
 

Wijziging 

 
(…) 
Artikel 187bis Wanneer er niet voldaan is aan de voorwaarden van deze afdeling of bij verstorend 
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gedrag kan de politie de goederen die gebruikt worden om de ambulante handel te faciliteren 
en/of de koopwaren tijdelijk in beslag nemen. De ambulante handelaar of een derde kan in geen 
geval aanspraak maken op enige schadeloosstelling, van welke aard ook. 
 
 
 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat akkoord met deze aanpassingen. 

 

7. Begraafplaatsen (Stadsbeheer) 

Tekstuele aanpassingen, herformuleringen en toevoegen van een aantal nieuwe begrippen. 
 

 

Motivatie  

 
Enerzijds worden er een aantal tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd in de betrokken artikelen, 
en worden er een aantal zaken anders geformuleerd. Daarnaast worden er een aantal nieuwe 
begrippen toegevoegd aan de codex. De wijzigingen zijn nodig, zodat in de dagdagelijkse praktijk de 
politiecodex nog beter als instrument kan gebruikt worden. 
 

Wijziging 

 
Hoofdstuk 14 – Begraafplaatsen, lijkbezorging en concessiebeheer 
 
(…) 
 
Artikel 667.  
 
As: wat overblijft na lijkverbranding volgens de wet.  
 
Begunstigde van een concessie: de persoon die door de concessiehouder wordt aangeduid om na 
overlijden in een concessie een laatste rustplaats te krijgen.  
 
Bijbegraving: stoffelijke overblijfselen begraven in graven waar al eerder een of meerdere 
stoffelijk(e) overblijfsel(en) werden begraven.  
 
Concessie: een rustplaats voor één of meerdere stoffelijke overblijfselen die al dan niet tegen 
betaling voor een bepaalde termijn is verleend.  
 
Concessiehouder: de persoon op wiens naam de concessie is verleend.  
 
Graf: kosteloze rustplaats of rustplaats in concessie voor stoffelijke resten in volle grond, of in een 
grafkelder.  
 
Grafteken: iedere constructie, zerk, kruis of gelijkaardig herinnerings- of identificatieteken op een 
graf.  
 
Kosteloze of gewone lijn: de gratis rustplaats, waarvoor geen concessie is verleend.  
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Lijk: dood lichaam van een mens.  
 
Lijn: onderdeel van een perk dat bestaat uit opeenvolgend genummerde graven.  
 
Nis: kosteloze rustplaats of rustplaats in concessie voor asurnes in een columbarium of op een 
urnenveld.  
 
Mutatie of overbrenging: een stoffelijk overschot verplaatsen naar een andere rustplaats.  
 
Rustplaats: de plaats waar een as- of een lijkbezorging heeft plaatsgevonden.  
 
Opgraving: stoffelijke overblijfselen opdelven uit de grond.  
 
Sterkmaker: degene die zich bij wilsonbekwaamheid of na overlijden van de concessionaris sterk 
maakt  voor het beheer van de concessie namens alle nabestaanden in dezelfde en nadere graad  
 
sStoffelijke overblijfselen: lijken en/of as.  
 
Stoffelijke overblijfselen bezorgen:  

 lijken of as begraven in volle grond of in een grafkelder;   

 as uitstrooien op de uitstrooiingsweide;  

 een asurn bijzetten in een columbarium of urnenveld.  
 
Perk: deel van de begraafplaats dat is bestemd voor lijkbezorging. 
 
Artikel 668.  
§1. Concessies en de hernieuwing ervan worden schriftelijk aangevraagd met het daartoe bestemde 
formulier.  
 
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan op de stedelijke begraafplaatsen tegen betaling 
onderstaande concessies voor een termijn van 25 jaar verlenen, hernieuwen en beëindigen, als 
volgt:  

 concessies met of zonder kelder;  

 concessies van een bestaand grafteken;  

 columbarium- en urnenveldconcessies.  
 
§3. Op begraafplaatsen die de gemeenteraad sluit, worden geen nieuwe concessies verleend.  
 
Artikel 669. Burgerlijke ereperken  
§1. Het college van burgemeester en schepenen kan op advies van experten, een concessie verlenen 
op de burgerlijke ereperken van de begraafplaatsen. Dit gebeurt mits de betaling van een retributie 
of kosteloos. Als richtlijn om een concessie op een burgerlijk ereperk te verlenen, geldt dat de 
overledene maatschappelijk verdienstelijk was of bijdroeg aan de uitstraling van Antwerpen of haar 
districten.  
 
§2. De stoffelijke resten van andere overledenen kunnen worden bezorgd in dezelfde rustplaats na 
schriftelijk akkoord over de uitbreiding van de concessie. Dit schriftelijk akkoord over de uitbreiding 
van de concessie wordt gegeven door een persoon die zich sterk maakt dat alle erfgenamen van de 
begunstigden van de concessie akkoord gaan de sterkmaker. De regels rond bijbegraving zoals 
hierna vermeld, zijn in dat geval van toepassing. 
 



17 
   

Artikel 670. Militaire ereperken  
§1. Het college van burgemeester en schepenen kan een concessie met grafteken verlenen op de 
militaire ereperken van de begraafplaatsen en dit op voorwaarde dat de overledene:  

 beschikt over een strijderskaart (voorbeeld: oud-strijders, weerstander, politiek gevangene 
WOII, of Korea) of  

 sneuvelde in actieve dienst.  
a. In het bezit is van het statuut van politiek gevangene met als bijkomende voorwaarde 

ofwel geboren zijn in Antwerpen (met inbegrip van alle districten) ofwel er gewoond 
hebben tijdens de periode 1940-1945 ofwel er op ogenblik van overlijden ingeschreven 
zijn; 

b.  Als militair actief was in de oorlog 1914-1918 en in het bezit is van de strijderskaart of 
‘vuurkaart’ met tenminste 12 maanden front met als bijkomende voorwaarde ofwel 
geboren zijn in Antwerpen (met inbegrip van alle districten) ofwel er gewoond hebben 
tijdens de periode 1914-1918 ofwel er op ogenblik van overlijden ingeschreven zijn; 

c. als militair actief was in de oorlog 1940-1945 en in het bezit is van een ‘strijderskaart’ met 
opgave oorlogsverdiensten (enkel deelname aan de 18-daagse veldtocht volstaat niet) 
met als bijkomende voorwaarde ofwel geboren zijn in Antwerpen (met inbegrip van alle 
districten) ofwel er gewoond hebben tijdens de periode 1940-1945 ofwel er op ogenblik 
van overlijden ingeschreven zijn; 

d. als militair actief was in de Koreaanse oorlog en in het bezit is van de ‘kaart met opgave 
van oorlogsverdiensten voor een strijder van de veldtocht van Korea met als bijkomende 
voorwaarde ofwel geboren zijn in Antwerpen (met inbegrip van alle districten) ofwel er 
gewoond hebben tijdens de Koreaanse veldtocht ofwel er op ogenblik van overlijden 
ingeschreven zijn.  
 

Deze voorwaarden werden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd in de 
zitting van 5 augustus 1991 (jaarnummer 12153). 
 
§2. De as van andere overledenen kan worden bezorgd in dezelfde rustplaats op voorwaarde dat er 
geen aanpassingen worden verricht aan het grafteken. 
 
(…) 
 
Artikel 673. De duur en hernieuwing van concessies  
§1. De aanvang en termijn van een concessie wordt bepaald in het retributiereglement. De 
concessie eindigt van rechtswege op 31 december van het jaar dat de toegestane termijn eindigt, 
onder voorbehoud van afwijkingen voorzien in deze afdeling.  
 
§2. Na de termijn waarvoor de concessie oorspronkelijk werd verleend, kunnen opeenvolgende 
hernieuwingen worden toegestaan voor minstens 5 jaar in schijven van 5 jaar en voor maximaal 
dezelfde termijn als de oorspronkelijke concessie, en dit op aanvraag van de concessiehouder of de 
persoon die zich sterk maakt dat alle begunstigden van de concessie of alle erfgenamen van de 
begunstigden akkoord gaan de sterkmaker. 
 
§3. Het kosteloos recht op hernieuwing van de altijddurende concessies en van de concessies die 
verleend werden voor de duur van de begraafplaats, beiden volgens de wet van 20 juli 1971, blijft 
bestaan. 
 
Artikel 674. De uitbreiding en bijzetting in volzette concessie  
In concessies die volzet zijn, kunnen de concessiehouder of diens erfgenamen de sterkmaker tegen 
betaling een uitbreiding van het aantal begunstigden verkrijgen. Een dergelijke uitbreiding kan enkel 
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voor een periode van 25 jaar worden toegestaan. De concessie voor de al begraven lijken stoffelijke 
overblijfselen moet op datzelfde moment worden verlengd, zodat de einddatum overeenkomt met 
de nieuw aangegane concessie. Voor zover deze concessies nog niet voor 25 jaar werden 
aangegaan, zullen deze concessies worden omgezet naar 25-jarige concessies. 
 
Artikel 675. Plaatsings- en onderhoudsplicht van de concessiehouder  
§1. De concessiehouder of zijn erfgenamen is verplicht een grafteken te plaatsen ten laatste op de 
laatste dag van einde van de zesde maand te rekenen van de eerste begraving of bijzetting 
bezorging.  
 
§2. Als binnen de daartoe voorziene termijnen aan de gestelde voorwaarden niet voldaan is, wordt 
toepassing gemaakt van artikel 10 van het decreet (de verwaarlozingsprocedure). 
 
Artikel 676. Afstand van een concessie door de concessiehouder  
 
§1. Een concessiehouder of diens erfgenamen sterkmaker kunnen vragen afstand te doen van de 
concessie. Dit verzoek kan worden ingediend via het daartoe bestemde formulier en wordt 
ingewilligd:  

 als op het ogenblik van het verzoek gedurende minstens 10 jaar geen begraving of 
bijzetting bezorging van stoffelijke overblijfselen in de concessie plaatsvond, tenzij er een 
overbrenging werd aangevraagd waardoor er geen stoffelijke overblijfselen meer in de 
rustplaats aanwezig zijn;  

 als het verzoek ondertekend wordt door de concessiehouder, zijn erfgenamen, of persoon 
die zich sterk maakt voor de erfgenamen of de sterkmaker. 
 
§2. Door het indienen van het verzoek tot afstand, zijn de aanvrager(s) akkoord met volgende 
bepalingen:  

 teruggave van de concessie geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van 
de betaalde retributie;  

 teruggave van de concessie houdt in dat de aanvrager(s) integraal afstand doet (doen) van 
het beschikkingsrecht op de concessie. Dit betekent dat:  

o zij geen eigendomsrecht meer hebben op het grafteken;  
o zij geen zeggenschap meer hebben over de stoffelijke resten begraven in de 
concessie. 

 
Artikel 677. De stad heeft steeds het recht concessies te beëindigen tijdens de concessietermijn 
ambtshalve te verplaatsen als het algemeen belang dit vereist. In dat geval zullen de stoffelijke 
overblijfselen en het grafteken worden overgebracht naar een gelijkwaardige rustplaats voor de 
duur van de resterende concessietermijn. 
 
Artikel 678. Bruikleen- en peterschapsovereenkomsten  
Een bestaand grafteken dat in eigendom van de stad is gekomen, kan in peterschap of bruikleen 
worden gegeven volgens de voorwaarden bepaald door gemeenteraad². De stad blijft eigenaar van 
het grafteken. Verenigingen of privépersonen kunnen het peterschap verwerven over graftekens om 
deze graftekens te restaureren en in stand te houden. Dit kan enkel volgens de voorwaarden 
bepaald door de gemeenteraad.  
 
De stad blijft eigenaar van deze graftekens. 
 
² Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014, jaarnummer 913 
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Afdeling 3 – As-en lijkbezorging  
 
Artikel 679. Deze afdeling is van toepassing op concessies, rustplaatsen in de kosteloze lijn, en op 
rustplaatsen voor minderjarigen en op rustplaatsen op ereperken. 
 
Artikel 680. 
§1. Elke as- of lijkbezorging moet gebeuren binnen zeven kalenderdagen nadat het overlijden werd 
vastgesteld, behoudens stoffelijke overschotten die ter beschikking werden gesteld aan de 
wetenschap of die door gerechtelijke instanties nog niet voor bezorging werden vrijgegeven.  
 
§2. Elke as- of lijkbezorging moet minstens 24 uur of één werkdag vooraf worden gemeld bij de 
dienst begraafplaatsen met het daartoe bestemde formulier. Dit maakt het mogelijk om tijdig de 
nodige voorbereidingen te treffen. Elke as- of lijkbezorging waarbij deze aangiftetermijn niet werd 
gerespecteerd, kan geweigerd worden. 
 
§3. Voorafgaand aan de lijkbezorging dient de toelating tot vervoer en/of begraving te worden 
getoond aan de verantwoordelijke ambtenaar van de dienst begraafplaatsen om te kunnen 
vaststellen of de gegevens op de toelating overeenstemmen met de gegevens die werden 
opgegeven. Wanneer de ambtenaar onregelmatigheden vaststelt, heeft hij het recht de begraving te 
verbieden. 
 
Artikel 681.  
De dienst begraafplaatsen bepaalt de plaats van as- of lijkbezorging en staat in voor:  

 graven delven en dempen;  

 columbarium- of urnenveldnissen openen en afsluiten;  

 opgravingen en overbrengingen van stoffelijke resten uitvoeren.  
Met uitsluiting van alle anderen is alleen stad Antwerpen bevoegd om deze handelingen uit te 
voeren. 
 
Wanneer er een bijzetting plaatsvindt in een rustplaats waarvan een grafteken moet worden 
verwijderd dat geen eigendom is van de stad, zijn de bepalingen in artikel 684 van toepassing. 
 
(…) 
 
Artikel 684.  
§1. De aanvrager van de lijkbezorging moet op verzoek van de verantwoordelijke van de dienst 
begraafplaatsen en voor eigen rekening alle onderdelen van het grafteken en de fundering (laten) 
verwijderen die de verantwoordelijke ambtenaar als hinderlijk aanwijst voor de bijbegraving. De 
stad behoudt zich het recht voor aanvullende elementen (zoals funderingsblokken) te verwijderen 
die de verantwoordelijke ambtenaar bij het voorbereiden van de rustplaats als hinderlijk 
beoordeelt voor een bijbegraving. 
 
§2. Bij een bijzetting in een grafkelder moet de aanvrager van de opgraving ook het openen en 
eventueel opnieuw sluiten van de cellen voor eigen rekening laten uitvoeren. 
 
§3. Wanneer op schriftelijk verzoek van de concessionaris of de sterkmaker of in aanwezigheid van 
de sterkmaker medewerkers van de dienst begraafplaatsen een sierplaat verwijderen van een 
columbarium- of urnenveldnis, kan de stad niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
schade die hierdoor zou ontstaan. 
 
§2 4. Binnen een termijn van 14 dagen na de bijbegraving moeten de graftekens en funderingen die 
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voor een bijbegraving werden verwijderd, in hun oorspronkelijke staat worden hersteld.  
 
Artikel 685. Als in een concessie een bijbegraving plaatsvindt en de resterende concessietermijn 
minder dan 10 jaar bedraagt, dan moet de grafconcessie voor alle stoffelijke resten voorafgaand aan 
de bezorging met minstens 10 jaar hernieuwd worden hernieuwd worden  zodat de decretaal 
voorziene minimale rusttermijn van 10 jaar wordt afgedekt door een concessiecontract. 
 
(…) 
 
Artikel 687. Volgende bepalingen moeten worden nageleefd zijn van toepassing:  

 dag en uur waarop de opgraving plaatsvindt, worden in overleg met de dienst 
begraafplaatsen bepaald;  

 de aanvrager van de opgraving moet op verzoek van de verantwoordelijke van de dienst 
begraafplaatsen en voor eigen rekening alle onderdelen van het grafteken, de fundering, 
beplantingen en voorwerpen (laten) verwijderen die als hinderlijk worden aangeduid om het 
graf te openen. Hetzelfde moet gebeuren bij aangrenzende graven als de verantwoordelijke 
van de dienst begraafplaatsen elementen aanwijst die hinderlijk zijn om het graf te openen;  

 bij een opgraving uit een grafkelder moet de aanvrager van de opgraving ook het openen 
en eventueel opnieuw sluiten van de cellen voor eigen rekening laten uitvoeren;  

 binnen een termijn van 14 dagen na de opgraving moeten de graftekens en funderingen 
die werden verwijderd voor de opgraving in hun oorspronkelijke staat worden hersteld;  

 de bepalingen van artikel 684 zijn mutatis mutandis van toepassing, eveneens voor 
aangrenzende graven als de verantwoordelijke van de dienst begraafplaatsen elementen 
aanwijst die hinderlijk zijn om het graf te openen; 

 de verantwoordelijke ambtenaar kan om redenen van sereniteit op de begraafplaats 
verbieden om opgravingen bij te wonen. 

 
(…) 
 
Artikel 688bis 
Voor een mutatie van stoffelijke resten wordt een belasting geheven volgens de modaliteiten en 
tarieven zoals bepaald in het toepasselijke belastingreglement. 
 
(…) 
 
Artikel 692.  
§1. De bepalingen van dit politiereglement moeten worden nageleefd.  
 
§21. In het bijzonder is het verboden om op een begraafplaats:  

 te leuren, diensten of goederen aan te bieden of  reclame te maken;  

 ambulante activiteiten uit te oefenen, zoals is bepaald in artikel 184;  

 enig winstgevend bedrijf uit te oefenen, tenzij werken uitvoeren aan graven of nissen in 
opdracht van de nabestaanden en hiertoe gerechtigden;  

 voorwerpen te verwijderen of te verplaatsen waarvan men geen eigenaar is of die niet in 
opdracht van een gerechtigde verplaatst worden;  

 voorwerpen binnen te brengen die niet voor de graven bestemd zijn en die de 
verantwoordelijke ambtenaar aanwijst als hinderend;  

 vuilnis achter te laten op de begraafplaats op niet-reglementaire wijze;  

 zich met voertuigen te begeven buiten de wegen en paden (op begraafplaatsen waar 
voertuigen zijn toegelaten);  

 te parkeren op plaatsen die hiervoor niet bestemd zijn, zoals gazons, en perken en 
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grasboorden;  

 geluidshinder te veroorzaken die lawaai te maken dat de openbare rust en in het 
bijzonder de sereniteit op de begraafplaats verstoort;  

 zonder schriftelijke toestemming te fotograferen of te filmen, tenzij u hierbij de volgende 
voorwaarden naleeft:  

o de foto’s de beelden zijn voor eigen gebruik en zullen niet zonder schriftelijke 
toestemming openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook;  
o het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nabestaanden wordt 
nageleefd, onder meer bij het fotograferen van graftekens.  
o geen personen herkenbaar fotograferen zonder hun expliciete toestemming;  
o er wordt niets gefotografeerd wat op de begraafplaats als ongepast of 
aanstootgevend kan worden ervaren, zoals erotische poses, symbolen of 
handelingen gelinkt aan terroristische of extremistische organisaties.  

 graftekens te betrekken in eigen kunstuitingen zonder voorafgaande schriftelijke toelating 
 
 
 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat akkoord met deze aanpassingen. 

  

8. Stilstaan en parkeren (Stadsontwikkeling) 

Invoering van de 3 categorieën bromfietsen in de codex naar aanleiding van wijziging hogere 
regelgeving.  
 

Motivatie  

 
Het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg en van het koninklijk besluit van 23  maart  1998  betreffende het rijbewijs, heeft een 
juridisch kader gecreëerd voor snelle elektrische fietsen. Het koninklijk besluit erkent de “speed 
pedelec” als aparte categorie van bromfietsen in artikel 2.17  van de Wegcode, en dit op basis van 
de Europese Verordening 168/2013 die stelt dat een speed pedelec onder de voertuigcategorie van 
bromfietsen valt. Omwille van een vergetelheid werd deze wijziging nog niet doorgevoerd in de 
politiecodex. 
 

Wijziging 

 
 
TITEL 7bis – STILSTAAN EN PARKEREN  
 
Hoofdstuk 1.- Algemene Bepalingen.  
(…) 
Afdeling 2 – Definities 
(…) 
Bromfiets:  
 
1° ofwel een "bromfiets klasse A", dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een 
motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt, of met 
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een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan 
rijden dan 25 km per uur;  
 
2° ofwel een "bromfiets klasse B", dit wil zeggen : 
  

-of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding en 
waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt, of met een elektrische motor en 
dat naar bouw en motorvermogen en op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan 45 
km per uur, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A; 
  

cm bedraagt voor de motoren met elektrische ontsteking of, voor andere typen van motoren, 
met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en dat naar bouw en 
motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 45 km per uur;  
 

De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt tot 270 kg; deze van de 
vierwielige bromfietsen tot 350 kg; voor de elektrische voertuigen geldt die massa evenwel zonder de 
batterijen. 
 
De driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand 
tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m, wordt 
beschouwd als bromfiets met twee wielen. 
 
De niet-bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd.  
 
Bevestiging van een aanhangwagen aan een bromfiets brengt geen wijziging in de classificatie van 
dit voertuig.  
 
De voertuigen bestuurd door personen met een handicap, uitgerust met een motor die niet toelaat 
zich sneller dan stapvoets voort te bewegen, worden niet als bromfiets beschouwd.  
 
1) ofwel een “bromfiets klasse A”, dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een 
motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt met 
een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW, of met een elektrische motor met een 
nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en met een door de constructie 
bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur, met uitsluiting van de gemotoriseerde 
voortbewegingstoestellen; 
2) ofwel een “bromfiets klasse B”, dit wil zeggen: 
a) elk tweewielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A en van de gemotoriseerde 
voortbewegingstoestellen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten 
hoogste 45 km per uur en met de volgende kenmerken: 

         een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten 
hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of 
         een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een 
elektrische motor betreft; 

b) elk drie- of vierwielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A, met een door de 
constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en met de volgende 
kenmerken: 

         een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten 
hoogste 4 kW indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of 
         een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met 
compressieontsteking betreft, of 
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         een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een 
elektrische motor betreft. 

Voor vierwielige bromfietsen met een gesloten bestuurders- en passagiersruimte die maximaal 
van drie zijden toegankelijk is, bedraagt het netto-maximumvermogen of het nominaal continu 
maximumvermogen ten hoogste 6 kW. 
3) ofwel een “speed pedelec”, dit wil zeggen elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting 
van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning 
waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per 
uur, en met de volgende kenmerken: 

         een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten 
hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of 
         een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een 
elektrische motor betreft. 

De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt tot 270 kg; deze van de 
vierwielige bromfietsen tot 425 kg; voor de elektrische voertuigen geldt die massa evenwel zonder 
de batterijen. 
Drie- en vierwielige bromfietsen zijn uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, inclusief de 
bestuurderszitplaats. 
De driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de 
afstand tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 
0,46 m, wordt beschouwd als bromfiets met twee wielen. 
De niet-bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd. 
Bevestiging van een aanhangwagen aan een bromfiets brengt geen wijziging in de classificatie 
van dit voertuig. 
De voertuigen bestuurd door personen met een handicap, uitgerust met een motor die niet toelaat 
zich sneller dan stapvoets voort te bewegen, worden niet als bromfiets beschouwd. 
 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat akkoord met deze aanpassingen. 

 

9. Publiek toegankelijke inrichtingen – verplichting uitbater 

Het uittreksel met alle wettelijk verplichte gegevens van het geldende UBO-register moet op 
eerste verzoek kunnen worden voorgelegd. 
 

Motivatie  

Het lijkt aangewezen om voor alle publiek toegankelijke inrichtingen te voorzien dat duidelijkheid 
wordt verschaft naar de actuele aandeelhouders op de plaats van uitbating van de publiek 
toegankelijke inrichting. De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld 
en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het 
invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België, het UBO-register. Dit register 
moet uiterlijk op 31 maart 2019 ingevoerd zijn. Derhalve lijkt het aangewezen om in te schrijven in 
de politiecodex dat een uittreksel met alle wettelijk verplichte gegevens van het geldende UBO 
register op eerste verzoek moet kunnen worden voorgelegd, in plaats van het vroegere 
aandeelhoudersregister. 

Wijziging 
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TITEL 5 – INRICHTINGEN TOEGANKELIJK VOOR PUBLIEK EN RECREATIE  
 
Hoofdstuk 1 – Inrichtingen toegankelijk voor het publiek: (Brand)veiligheid  
 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 
(…) 
Artikel 294bis. De uitbater van een inrichting, die toegankelijk is voor het publiek, is verplicht om 
een uittreksel met alle wettelijk verplichte gegevens van het geldende UBO-register 2 op de plaats 
van exploitatie ter beschikking te houden en op eerste verzoek te kunnen voorleggen. 
 
2
 Ingevoerd door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. 

 
 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat akkoord met deze aanpassingen. Dit is niet relevant 
voor lokale jongeren. 

 

                                                           
 


