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Politie - Gemeentelijk politiereglement: Aanpassing
De raad,
In openbare zitting vergaderd.
Samenvatting
De vaststelling van het gemeentelijk politiereglement is een bevoegdheid van de
gemeenteraad.
In de vier Bodukap-gemeenten (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) wordt er
evenwel naar gestreefd een zo uniform mogelijk politiereglement vast te stellen. Aldus
wensen de vier gemeenten een aantal aanpassingen aan te brengen aan het gemeentelijk
politiereglement.
Meer bepaald gaat om
 vergunningsplichtige inrichtingen
 lachgas
 schrappen wensballonnen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het politiereglement aldus aan te passen.
Voorgeschiedenis
 24/02/2016: De gemeenteraad stelt het gemeentelijk politiereglement vast.
 25/10/2017: De gemeenteraad heft art. 2.4.4. van het gemeentelijk politiereglement
op.
 28/03/2018: De gemeenteraad wijzigt het gemeentelijk politiereglement.
 17/10/2019: Het M-team bespreekt de voorgestelde wijzigingen van het
politiereglement.
 05/12/2019: PZ BODUKAP mailt een gecoördineerde versie van het politiereglement
door.
 07/11/2019: De jeugdraad verleent positief over de voorgestelde wijzigingen.
 14/01/2020: Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van
de gemeenteraad dit punt te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van
29/01/2020

Feiten en context
 De vaststelling van het gemeentelijk politiereglement is een bevoegdheid van de
gemeenteraad. In de vier Bodukap-gemeenten (Bonheiden, Duffel, Sint-KatelijneWaver en Putte) wordt er evenwel naar gestreefd een zo uniform mogelijk
politiereglement vast te stellen. Aldus wensen de vier gemeenten het reglement uit te
breiden met een vergunningsplicht voor horeca, nachtwinkels, private bureaus voor
telecommunicatie, wedkantoren, verkooppunten cannabis, clubhuizen motorclubs en
handcarwashes. Het doel hiervan is om regels op te leggen over wie waar zulke
gelegenheden kan vestigen / uitbaten. Grotere steden zoals Mechelen hebben deze
vergunningsplicht al langer, waardoor aanvragen tot mogelijk dubieuze vestigingen /
uitbatingen verschuiven naar de omliggende gemeenten. Om die zaken ook hier in de
hand te houden, wordt deze extra vergunningsplicht ook in de omliggende
gemeenten voorgesteld. Verder wordt er een bepaling opgenomen i.v.m. lachgas en
één i.v.m. het algemeen verbod van wensballonnen.
 Op het ontwerp-reglement zijn door de algemeen directeurs van de gemeenten
opmerkingen gegeven, zowel qua vorm als qua inhoud. PZ Bodukap heeft vervolgens
een gecoördineerde versie voor elke gemeente opgesteld.
 De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
o Tekstwijziging (toevoeging toelating burgemeester) In artikel 6.1.4.1,§1.
o Toevoeging van artikel 6.6. (schadelijke middelen).
o Toevoeging van hoofdstuk 10: Diverse bepalingen
 10.1 Horeca inrichting
 10.2 Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
 10.3 Wedkantoren
 10.4 Inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden
verkocht
 10.5 Clubhuizen motorclubs
 10.6 Vergunning handcarwashes
 10.7 Vergunning shishabars.
Advies
Philip Van Vooren, voorzitter jeugdraad Bonheiden-Rijmenam, meldde op 07/11/2019
akkoord te gaan met de voorziene aanpassingen aan het politiereglement.
Juridische grond
Het Decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald art. 40,§3 en art. 41, punt 2.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1 - Past het politiereglement aan als volgt:
* Wijzigt in rubriek 6.1.4. Vuurwapens, vuur(werk) en voetzoekers de tekst van artikel 6.1.4.1
als volgt:

§1. Het is verboden lampions op te laten, vuurwapens af te schieten, feestvuurwerk af te
steken, carbuurkanonnen af te vuren, voetzoekers te doen knallen, vuur te maken of
wensballonnen op te laten op het grondgebied van de gemeente.
In afwijking van het eerste lid kan de burgemeester voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf
de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte
periode lampions op te laten, vuurwapens af te schieten, feestvuurwerk af te steken,
carbuurkanonnen af te vuren, voetzoekers te doen knallen of vuur te maken.
In de periode van 1 november tot 31 januari is bovendien het zichtbaar bezit, het tonen,
uitstallen en elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen van
feestvuurwerk van welke aard ook in de openbare ruimte verboden. De burgemeester kan
toelating geven om hiervan af te wijken.
Het is ook verboden om ontploffend feestvuurwerk of meer dan de wettelijk toegelaten
hoeveelheid feest- en seinfeestvuurwerk bij te hebben zonder toelating van de burgemeester.
Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen nooit in het bezit zijn van feestvuurwerk, behalve als
dit wettelijk is toegelaten.
§2. In voorkomend geval worden de vuurwapens, het feestvuurwerk of de voetzoekers
administratief in beslag genomen en vernietigd.
§3. Het is verboden door onvoorzichtigheid of door gebrek aan voorzorg, onopzettelijk schade
te veroorzaken door wapens te gebruiken of te behandelen (laden, verplaatsen, stallen,
stockeren, poetsen, …).
* Voegt een rubriek 6.6. Schadelijke middelen toe met volgend artikel:
Artikel 6.6.1
§1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of bezitten indien de
handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het
bekomen van een roeseffect.
§2. In voorkomend geval wordt het schadelijke middel administratief in beslag genomen.
* Voegt een Hoofdstuk 9bis toe met als titel "Diverse bepalingen" en met volgende artikelen:
9bis.1
Horeca Inrichting
Artikel 9bis 1.1
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
 Vaste horeca-inrichting: elke plaats of lokaliteit waar voeding en/of drank van welke aard
ook voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt;
 Occasionele horeca-inrichting: de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar
aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal
per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen worden gehouden.
Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden geacht
occasionele horeca inrichtingen te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of
jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant;
 Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon,
ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, die in enige hoedanigheid en/of voor
eigen rekening en risico, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat
een horecazaak te exploiteren. Ook uitbater genoemd. Met exploiteren wordt ook bedoeld
het openen, het heropenen, de overname en de aanpassing van een horecazaak.
Artikel 9bis 1.2
De opening en uitbating van een vaste horeca-inrichting is onderworpen aan een
voorafgaandelijke en schriftelijke uitbatingsvergunning vanwege de burgemeester.
Onverminderd de naleving van andere federale, regionale of lokale bepalingen van toepassing

op de publiek toegankelijke inrichtingen zijn occasionele horeca-inrichtingen van dergelijke
vergunningsplicht vrijgesteld.
Artikel 9bis 1.3
Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de exploitant een digitale aanvraag in bij
de burgemeester aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig
de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.
Artikel 9bis 1.4
De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat
volgende componenten bevat:
a) Een onderzoek naar de naleving van de hygiëne-eisen zoals bepaald in het Koninklijk besluit
van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste
dranken en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken
van sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de (inter-)
gemeentelijke diensten;
b) Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door
de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
c) Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid voldoet aan de
minimumnormen inzake brandpreventie zoals omschreven in de Politieverordening
Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van
brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;
d) Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende
stedenbouwkundige - en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde
vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke diensten;
e) Een onderzoek naar de levensmiddelenhygiënewetgeving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de (inter-) gemeentelijke diensten waar nodig in samenwerking met lokale en bovenlokale
instanties;
f) Een onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de
horeca-inrichting en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie;
g) Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of
enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is;
h) Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde
gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de
inrichting en de exploitant. Indien de exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel
onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de vertegenwoordigers. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke diensten;
i) Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:
 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting,
of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de zedelijkheid voor het exploiteren van
een drankgelegenheid zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot
samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en in de wet
van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank
 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting,
of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de mensenhandel, zoals bedoeld in
hoofdstuk III ter van Titel VIII van boek II van het Strafwetboek;

 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of
veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor
inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of
wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het
publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking
hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt
worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;
 Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke
verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet
naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden
(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart), administratieve
verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke
verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m.
aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen,
vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met
betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren,
voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a.
Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek
toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de
exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze
personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van
het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk
beëdigd vertaald.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de
hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren
van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en
beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de
vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de
openbare orde voor ogen zal houden.
Artikel 9bis 1.5
In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en
gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en
inlichtingen overhandigd moeten worden.
Artikel 9bis 1.6
De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als:
 niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing
op de inrichting;
 controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd;
 de aanvraag onjuiste gegevens bevat;
 de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt.
Artikel 9bis 1.7

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan de
duurtijd van de vergunning beperken. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar
bedragen.
Artikel 9bis 1.8
De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes
maanden feitelijk is onderbroken;
 in geval van faillissement;
 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;
 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van
zijn organen;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
 in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die
blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
Artikel 9bis 1.9
De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting. Bijzondere
voorwaarden kunnen onder meer zijn: de verplichte installatie van één of meerdere
bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, etc.
Artikel 9bis 1.10
§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.
§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in artikel 1.4 dienen
nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.
Artikel 9bis 1.11
§1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde
vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere exploitant of
naar een andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking
tot de uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te worden aangevraagd.
§2. In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien:
 een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de
vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in
omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.
 de exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan van
de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het
strafregister ingediend worden.
 enkel de naam van horecazaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde
dienst te melden.
Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig nieuwe
aanvraag moet worden ingediend.
Artikel 9bis 1.12
De exploitant is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn horeca inrichting
definitief sluit. De exploitant is tevens verplicht alle wijzigingen in de instelling die een
verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens
opgegeven in de aanvraag, met inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk
te melden aan de burgemeester.
Artikel 9bis 1.13

§1. De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de zaak en zichtbaar worden
aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte.
§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder hoofdstuk 11 van deze
verordening, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de
inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.”
9bis.2 Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Artikel 9bis 2.1
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
 uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de
nachtwinkel of het private bureau voor telecommunicatie wordt uitgebaat. Ook exploitant
genoemd.
 vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en
die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november
2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van toepassing is,
uitgeoefend worden
 nachtwinkel: een vestigingseenheid die
a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek
“verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld
c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt
 privaat bureau voor telecommunicatie: voor het publiek toegankelijke ruimte of inrichting
voor de tijdelijke beschikbaarstelling van eindapparatuur waarmee tegen betaling een
elektronische communicatienetwerk of -dienst ter plaatse kan worden gebruikt zonder
contractuele betrekking met de leverancier van het netwerk of de dienst
 vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel of
privaat bureau voor telecommunicatie verleend door het college van burgemeester en
schepenen zoals omschreven in artikel 18§1 van de Wet van 10 november 2006
 uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of
privaat bureau voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan
een aantal uitbatingsvoorwaarden.
Artikel 9bis 2.2
Deze afdeling is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op
het grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van
artikel 2.1 van dit hoofdstuk, worden beschouwd als een nachtwinkel of privaat bureau voor
telecommunicatie.
Artikel 9bis 2.3
§1. In afwijking van artikel 6,d) van de Wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot
private bureaus voor telecommunicatie verboden vóór 07 uur en na 22 uur.
§2. De burgemeester heeft de mogelijkheid om andere openingsuren vast te stellen. Bij het
overtreden van deze openingsuren gelden de strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 19 tot
en met 22 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening.
Artikel 9bis 2.4
§1. De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is
onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het college van
burgemeester en schepenen.

Deze voorafgaande vestigingsvergunning is niet vereist:
a) Bij wijziging van zaakvoerder van een bestaande nachtwinkel of privaat bureau voor
telecommunicatie voor een uitbating op eenzelfde locatie.
b) Bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm
van vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op dezelfde
locatie.
§2. Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een digitale aanvraag in
bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het daarvoor voorziene
aanvraagformulier overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.
§3. De vestigingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde
vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen naar een andere
vestigingseenheid.
Artikel 9bis 2.5
Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een
nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van:
 De ruimtelijke ligging
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend indien de
vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:
o binnen de gemeentekern: indien binnen een straal van 400 meter, gemeten vanaf
de toegangsdeur, een andere nachtwinkel gevestigd is.
o buiten de gemeentekern: indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de
toegangsdeur, een andere nachtwinkel gevestigd is in handelscomplexen of
winkelcentra in of naast een meergezinswoning in de zones waar handelsactiviteiten
niet toegestaan zijn.
Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een privaat bureau voor telecommunicatie
verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt:
o binnen de gemeentekern: indien binnen een straal van 400 meter, gemeten vanaf
de toegangsdeur, een ander privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd is.
o buiten de gemeentekern: indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de
toegangsdeur, een ander privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd is in
handelscomplexen of winkelcentra in of naast een meergezinswoning in de zones
waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn.
Onverminderd de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het
aantal vestigingen van nachtwinkels en/of privaat bureaus voor telecommunicatie de
sociale en ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag overschrijden. Hiervoor
baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de (inter-)
gemeentelijke diensten m.b.t de sociale draagkracht van het gebied.
 De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid
en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te
voorkomen.
Artikel 9bis 2.6
De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:
 in geval dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden
feitelijk is onderbroken;
 in geval van faillissement;
 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van
zijn organen;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
 in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die
blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen
 in geval binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag
werd gedaan voor het bekomen van een uitbatingsvergunning;
 in geval de uitbatingsvergunning voor het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd
aangevraagd wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de instelling wordt
gesloten
Artikel 9bis 2.7
Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning voor elke uitbating van een nachtwinkel of
privaat bureau voor telecommunicatie, zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze afdeling, dient de
exploitant een digitale aanvraag in bij de burgemeester aan de hand van het daartoe voorziene
aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.
Artikel 9bis 2.8
Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na de
inwerkingtreding van deze afdeling, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning
kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.
Artikel 9bis 2.9
Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het ogenblik
van de inwerkingtreding van deze afdeling, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van
12 maanden na de inwerkingtreding van deze afdeling een uitbatingsvergunning aanvragen. De
aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of
geweigerd.
Artikel 9bis 2.10
De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend
na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat :
a) Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de
handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie
zoals omschreven in de Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;
b) Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door
de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
c) Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde
gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de
vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke
diensten. Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een
rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant
en/of de vertegenwoordigers;
d) Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende
stedenbouwkundige - en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde
vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke diensten;
e) Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:

 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting,
of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de regelgeving inzake het verkoop van
alcohol en tabaksproducten ten aanzien van een persoon jonger dan 18 jaar;
 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting,
of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de mensenhandel, zoals bedoeld in
hoofdstuk III ter van Titel VIII van boek II van het Strafwetboek;
 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of
veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor
inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of
wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het
publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking
hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt
worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;
 Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke
verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet
naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden
(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart), administratieve
verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke
verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m.
aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen,
vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met
betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren,
voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a.
Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek
toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de
exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze
personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van
het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk
beëdigd vertaald.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de
hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren
van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en
beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de
vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de
openbare orde voor ogen zal houden;
f) Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de (inter-) gemeentelijke diensten waar nodig in samenwerking met lokale en bovenlokale
instanties;
g) Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of
enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is;

h) Een onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door
de vestigingseenheid en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie.
Artikel 9bis 2.11
In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en
gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en
inlichtingen overhandigd moeten worden.
Artikel 9bis 2.12
De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als:
 niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing
op de inrichting;
 controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd;
 de aanvraag onjuiste gegevens bevat;
 de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt.
Artikel 9bis 2.13
De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan de
duurtijd van de vergunning beperken. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar
bedragen.
Artikel 9bis 2.14
De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes
maanden feitelijk is onderbroken;
 in geval van faillissement;
 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;
 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van
zijn organen;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
 in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die
blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Artikel 9bis 2.15
De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.
Artikel 9bis 2.16
§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.
§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 2.10 dienen
nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.
Artikel 9bis 2.17
§1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden
overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid. Bij iedere
wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een nieuwe
uitbatingsvergunning te worden aangevraagd.
§2. In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien:
 een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de
vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in
omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.

 de uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan van
de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het
strafregister ingediend worden.
 enkel de naam van zaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde dienst te
melden.
Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig nieuwe
aanvraag moet worden ingediend.
Artikel 9bis 2.18
De exploitant is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn instelling definitief sluit.
De exploitant is tevens verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken
ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, met
inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de
burgemeester.
Artikel 9bis 2.19
§1. De uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning moeten steeds aanwezig zijn in de
zaak en zichtbaar worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar zijn vanop de
openbare ruimte.
§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder hoofdstuk 11 van deze
verordening, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de
inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.
Artikel 9bis 2.20
Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen
van de nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie die worden uitgebaat in
overtreding op onderhavige afdeling.
Artikel 9bis 2.21
Wanneer een overtreding wordt begaan tegen de bepalingen van deze afdeling kan de
vergunning geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen
en kan de inrichting tijdelijk of definitief administratief gesloten worden, onverminderd de
mogelijkheid van het opleggen van een administratieve geldboete.
9bis.3 Wedkantoren
Artikel 9bis 3.1
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
 Exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de instelling
wordt uitgebaat. Ook uitbater genoemd.
 Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres
en die voor de consument toegankelijk is.
 Wedkantoren: inrichtingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het afsluiten van
weddenschappen, al dan niet via het internet. De kansspelinrichtingen klasse I, II en III
zoals beschreven in de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en
de bescherming van de spelers en de uitzondering voor dagbladhandelaars, voorzien in § 5
van art. 43/4 van deze wet, behoren niet tot de wedkantoren in de zin van dit besluit.
 vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een wedkantoor
verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een wedkantoor
verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.
Artikel 9bis 3.2

Deze afdeling is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande
vestigingsvestigingseenheden die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel
3.1 van dit reglement, beschouwd worden als een wedkantoor.
Artikel 9bis 3.3
Deze afdeling is niet van toepassing op een mobiel wedkantoor, dit is een tijdelijke inrichting,
duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op
de plaats van een evenement, een gebeurtenis, een sportwedstrijd of een sportcompetitie. Een
mobiel wedkantoor mag geen andere weddenschappen afsluiten dan deze die betrekking
hebben op dat evenement, die wedstrijd of die competitie.
Artikel 9bis 3.4
§1. De vestiging van een wedkantoor is onderworpen aan een voorafgaande
vestigingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen. Deze
voorafgaande vestigingsvergunning is niet vereist:
a) bij wijziging van zaakvoerder van een bestaand wedkantoor voor een uitbating op
eenzelfde locatie.
b) bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de
vorm van vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op
dezelfde locatie.
c) voor exploitanten van wedkantoren die voor de inwerkingtreding van deze bepaling
reeds beschikken over een geldige uitbatingsvergunning en de exploitanten van
wedkantoren die voor de inwerkingtreding van deze bepaling een aanvraag voor een
uitbatingsvergunning hebben ingediend.
§2. Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een digitale aanvraag in
bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het daartoe voorziene
aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.
§3. De vestigingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde
vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen naar een andere
vestigingseenheid.
Artikel 9bis 3.5
Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een
wedkantoor weigeren op grond van:
 De ruimtelijke ligging
Het aantal vestigingen van wedkantoren voor het hele grondgebied mag de sociale en
ruimtelijke draagkracht van het gebied niet overschrijden. Hiervoor baseert het college van
burgemeester en schepenen zich op een advies van de (inter-) gemeentelijke diensten m.b.t
de sociale draagkracht van het gebied.
 De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid
en rust door het wedkantoor en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te
voorkomen.
Artikel 9bis 3.6
De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:
 in geval dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden
feitelijk is onderbroken;
 in geval van faillissement;
 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van
zijn organen;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
 in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die
blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen
 in geval binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag
werd gedaan voor het bekomen van een uitbatingsvergunning;
 in geval de uitbatingsvergunning voor het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd
aangevraagd wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de instelling wordt
gesloten.
Artikel 9bis 3.7
De opening en uitbating van een wedkantoor is onderworpen aan een voorafgaandelijke en
schriftelijke uitbatingsvergunning vanwege de burgemeester. Voor het verkrijgen van een
uitbatingsvergunning van een wedkantoor zoals bedoeld in artikel 3.1 van dit reglement dient
de uitbater een digitale aanvraag in bij de burgemeester aan de hand van het daartoe
voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke
website.
Artikel 9bis 3.8
Voor de wedkantoren die overeenkomstig artikel 3.4 van deze afdeling moeten beschikken over
een voorafgaande vestigingsvergunning, moet de uitbater in alle gevallen een
vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot
uitbatingsvergunning.
Artikel 9bis 3.9
Voor de bestaande wedkantoren, die voor de inwerkingtreding van dit reglement reeds
beschikten over een vergunning van de kansspelcommissie, moet de uitbater uiterlijk binnen
een periode van 12 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een
uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de
definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd. Alle andere wedkantoren worden bij de
inwerkingtreding van dit reglement als nieuw te openen beschouwd. Alle nieuwe wedkantoren
zijn verplicht om in het bezit te zijn van een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning bij
aanvang van de uitbating.
Artikel 9bis 3.10
De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een
administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
a) Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de
handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie
zoals omschreven in de Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;
b) Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door
de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
c) Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde
gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de
vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke
diensten. Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een
rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant
en/of de vertegenwoordigers;

d) Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende
stedenbouwkundige - en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde
vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke diensten;
e) Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:
 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting,
of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de zedelijkheid voor het exploiteren van
een drankgelegenheid zoals bepaald in de samengeordende wetsbepalingen inzake slijterijen
van gegiste dranken en door de wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van
sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten
 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting,
of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de mensenhandel, zoals bedoeld in
hoofdstuk III ter van Titel VIII van boek II van het Strafwetboek;
 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting,
of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
ten aanzien van een persoon jonger dan 18 jaar;
 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of
veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor
inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of
wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het
publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking
hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt
worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;
 Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke
verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet
naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden
(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart), administratieve
verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke
verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m.
aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen,
vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met
betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren,
voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het
geval, uitgevoerd op de voor het publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de
organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en op de natuurlijke personen die in
feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een
uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de woonplaats of een hieraan
gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de
hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren
van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.

De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en
beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de
vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de
openbare orde voor ogen zal houden;
f) Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de (inter-) gemeentelijke diensten waar nodig in samenwerking met lokale en bovenlokale
instanties;
g) Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de
vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die
wettelijk voorgeschreven is;
h) Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek
naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestigingseenheid
en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de lokale politie;
Artikel 9bis 3.11
In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en
gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en
inlichtingen overhandigd moeten worden.
Artikel 9bis 3.12
De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als:
 niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing
op de inrichting;
 controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd;
 de aanvraag onjuiste gegevens bevat;
 de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt.
Artikel 9bis 3.13
De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan de
duurtijd van de vergunning beperken. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar
bedragen.
Artikel 9bis 3.14
De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes
maanden feitelijk is onderbroken;
 in geval van faillissement;
 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;
 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van
zijn organen;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de
Kruispuntbank van Ondernemingen
Artikel 9bis 3.15
De burgemeester kan beslissen om in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de
inrichting.
Artikel 9bis 3.16
§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.

§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 3.10 dienen
nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.
Artikel 9bis 3.17
§1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een
andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de
uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te worden aangevraagd.
§2. In afwijking op §1 van dit artikel is er geen nieuwe aanvraag vereist indien:
 een exploitant reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de
vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van vennootschap of in
omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.
 indien de uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan
van de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het
strafregister ingediend worden.
 enkel de naam van zaak wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde dienst te
melden.
Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig nieuwe
aanvraag moet worden ingediend.
Artikel 9bis 3.18
De uitbater is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn instelling definitief sluit.
De uitbater is tevens verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, met
inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de
burgemeester.
Artikel 9bis 3.19
§1. De uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning moeten steeds aanwezig zijn in de
zaak en zichtbaar worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de
openbare ruimte.
§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder hoofdstuk 11 van deze
verordening, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de
inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.”
9bis.4 Inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden verkocht
Artikel 9bis 4.1
Voor de toepassing van deze rubriek wordt verstaan onder:
 uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar
niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt
uitgebaat.
 vestigingseenheid: publiek toegankelijke inrichting die men geografisch gezien kan
identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is voor het aankopen
van producten op basis van cannabis.
 vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een inrichting waar
producten op basis van cannabis worden verkocht verleend door het college van
burgemeester en schepenen.
 uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een inrichting waar producten op
basis van cannabis worden verkocht verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan
een aantal uitbatingsvoorwaarden.
Artikel 9bis 4.2

Deze afdeling is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op
het grondgebied van de gemeente.
Artikel 9bis 4.3
De vestiging van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht is
onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het college van
burgemeester en schepenen.
Deze voorafgaande vestigingsvergunning is niet vereist:
 bij wijziging van zaakvoerder van een inrichting waar producten op basis van cannabis
worden verkocht die reeds over een vestigingsvergunning beschikt voor een uitbating op
eenzelfde locatie.
 Bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm
van vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op dezelfde
locatie.
 apothekers waar producten op basis van cannabis voor medicinaal gebruik worden verkocht
conform de toepasselijke hogere wetgeving.
Artikel 9bis 4.4
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een digitale aanvraag in bij
het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het daartoe voorziene
aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.
Artikel 9bis 4.5
Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een
inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht, weigeren op grond van:
 De ruimtelijke ligging
Het aantal vestigingen van inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden
verkocht mag voor het hele grondgebied de sociale en ruimtelijke draagkracht van het
gebied niet overschrijden. Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich
op een advies van de (inter-) gemeentelijke diensten m.b.t de sociale draagkracht van het
gebied.
 De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid
en rust door het wedkantoor en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te
voorkomen.
Artikel 9bis 4.6
De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de
inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.
Artikel 9bis 4.7
§1. De uitbating van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht is
onderworpen aan een voorafgaande uitbatingsvergunning verleend door de burgemeester. Voor
het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een digitale aanvraag in bij de
burgemeester aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de
bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.
§2. Een nieuwe aanvraag is niet vereist indien een uitbater reeds over een uitbatingsvergunning
beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de
vorm van vennootschap of in omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.
Artikel 9bis 4.8
De uitbater moet in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand
aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

Artikel 9bis 4.9
De uitbatingsvergunning kan enkel worden afgeleverd indien de inrichting voldoet aan :
 de geldende stedenbouwkundige regels, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal
niveau.
 aan de minimumnormen inzake brandpreventie zoals nader omschreven in de
politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het
voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen (PTI)
Artikel 9bis 4.10
De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een
administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
a) Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de
handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie
zoals omschreven in de Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;
b) Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door
de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
c) Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde
gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de
vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke
diensten. Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een
rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant
en/of de vertegenwoordigers;
d) Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende
stedenbouwkundige - en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde
vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke diensten;
e) Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:
 Een onderzoek naar recente vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor
inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of
wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het
publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking
hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt
worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;
 Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke
verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet
naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden
(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart) administratieve
verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke
verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m.
aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen,
vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met

betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren,
voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a.;
Dit onderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek
toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de
exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze
personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van
het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk
beëdigd vertaald.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de
weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun
identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.
Het onderzoek wordt verricht door de politie of de daartoe bevoegde diensten. De
burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist discretionair
of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de
uitbatingsvergunning al dan niet te weigeren waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare
orde voor ogen zal houden.
f) Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de (inter-) gemeentelijke diensten waar nodig in samenwerking met lokale en bovenlokale
instanties;
g) Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de
vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die
wettelijk voorgeschreven is;
h) Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek
naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestigingseenheid
en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de lokale politie;
Artikel 9bis 4.11
De uitbatingsvergunning kan enkel worden afgeleverd indien de uitbating voldoet aan alle
Vlaamse, federale en internationale regelgeving met betrekking tot de verkoop van producten
op basis van cannabis.
Artikel 9bis 4.12
De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan de
duurtijd van de vergunning beperken. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar
bedragen.
Artikel 9bis 4.13
De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de
inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.
Artikel 9bis 4.14
De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.
Artikel 9bis 4.15
De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.
Artikel 9bis 4.16
De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden
overgedragen naar een andere vestigingseenheid.
Artikel 9bis 4.17

De exploitant is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn instelling definitief sluit.
De exploitant is tevens verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken
ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag met
inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de
burgemeester.
Artikel 9bis 4.18
De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de zaak en zichtbaar worden
aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte.
9bis.5 Clubhuizen motorclubs
Artikel 9bis 5.1
Voor de toepassing voor deze rubriek wordt verstaan onder:
 Motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen met een
gemeenschappelijke belangstelling, gekenmerkt door een gemeenschappelijke ideologie of
groepscultuur, die naar de buitenwereld wordt veruitwendigd door het gebruik van
gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, clubemblemen, colors, tatoeages,
materialen, voertuigen, kledij en foto’s, ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een
motor.
 Clubhuis: een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt
 Exploitant: de natuurlijke persoon, feitelijke vereniging of de rechtspersoon, al dan niet
eigenaar, die een clubhuis in feite of in rechte faciliteert of uitbaat.
 Organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon,
die een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert
 Deelnemer: de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een motorclub
Artikel 9bis 5.2
Het is verboden om op het grondgebied van de gemeente zonder vergunning een clubhuis te
vestigen of bijeenkomsten van clubhuizen voor motorclubs te faciliteren.
Artikel 9bis 5.3
Deze politieverordening is van toepassing op alle bestaande en nieuw te openen clubhuizen, die
rekening houdend met artikel 5.1 beschouwd worden als een clubhuis voor motorclubs.
Artikel 9bis 5.4
Voor de bestaande clubhuizen van motorclubs moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van
12 maanden na de inwerkingtreding van deze afdeling een clubhuisvergunning aanvragen. De
aanvraag geldt als tijdelijke clubhuisvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of
geweigerd. Alle andere clubhuizen worden bij de inwerkingtreding van deze politieverordening
als nieuw te openen beschouwd en zijn verplicht om in het bezit te zijn van een
uitbatingsvergunning bij aanvang van de uitbating.
Artikel 9bis 5.5
§1. Voor het verkrijgen van een clubhuisvergunning dient de exploitant een digitale aanvraag in
bij de burgemeester aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier,
overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning dient te worden gevoegd:
 een kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
 een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant;
 het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is;
 de naam van de motorclub;
 het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van het clubhuis;i
 in voorkomend geval, een ondernemingsnummer;
 in voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap;

 een uittreksel strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (vroeger: model 2) van de exploitant en de organisator en van de organen en/of
vertegenwoordigers van de rechtspersoon;
 een uittreksel van alle gegevens uit het UBO-register van de rechtspersoon exploitant en
organisator.
§2. De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen documenten overhandigd moeten
worden.
§3. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten vermeld in het aanvraagformulier
ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van
dit feit, om de ontbrekende documenten in te dienen.
Artikel 9bis 5.6
De aanvraag van een clubhuisvergunning is slechts ontvankelijk wanneer voldaan is aan
volgende voorwaarden: de aanvraag moet volledig zijn.
Een nieuwe aanvraag van dezelfde exploitant of dezelfde organisator, voor dezelfde plaats én
voor dezelfde bestemming, volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag, kan ten
vroegste zes maanden na de datum vermeld in de weigerings- of onontvankelijkheidsbeslissing
worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van de bevestiging ondertekend door de
exploitant en de organisator, dat alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn.
Artikel 9bis 5.7
§1. Na de datum van de melding van een ontvankelijke aanvraag, volgen controles van de
voorwaarden zoals vermeld in artikel 5.8 en 5.9 van dit reglement.
§2. Bij negatieve controles wordt een hoorzitting georganiseerd die aanleiding kan geven tot
een regularisatietermijn.
§3. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen, na de melding van een ontvankelijke aanvraag,
wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier,
mag deze termijn éénmaal met maximaal dezelfde duur worden verlengd.
§4. Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid,
bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding,
bescherming van het milieu en stedelijk milieu, wordt bij het uitblijven van een beslissing binnen
de vastgestelde of verlengde termijn, de vergunning geacht te zijn geweigerd.
Artikel 9bis 5.8
De organisatie of de exploitatie van een clubhuis of deelname aan een bijeenkomst van een
motorclub is verboden, tenzij aan de hiernavolgende voorwaarden is voldaan
1° Het clubhuis voldoet aan de brandveiligheidsvereisten zoals omschreven in de
politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen
en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen.
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. De gemeente en
politie kunnen hiervoor bijkomende inlichtingen inwinnen bij andere diensten.
De politie stelt de burgemeester in kennis van de resultaten van deze controle.
Artikel 9bis 5.9
§1. Er wordt een politioneel en/of administratief onderzoek gevoerd naar vaststellingen en/of
veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, eenvoudige schuldverklaring voor inbreuken
op feiten zoals omschreven in:
a) het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X; b) de Drugswet;
b) de Wapenwet;
c) de Wet Private Militie;
d) de Vreemdelingenwet“;

e) de fiscale en sociale wetgeving;
f) de camerawetgeving;
g) vestigingsvoorwaarden;
h) de wet op racisme of xenofobie ingegeven daden;
i) voorwaarden verbonden aan de exploitatie van een inrichting of clubhuis.”
De hiernavolgende personen moeten aan een gunstig onderzoek voldoen:
 de organisator;
 de deelnemer,
 de exploitant;
 de organen en/of de vertegenwoordigers van de exploitant of de organisator;
 andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen aan het bestuur van een
motorclub of de exploitatie van een clubhuis.
Als in dit onderzoek wordt vastgesteld dat er verschillende vaststellingen en/of veroordelingen
zijn, kan het onderzoek als ongunstig worden beschouwd.
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. Hiervoor kunnen
bijkomende inlichtingen bij andere diensten worden ingewonnen.
§2. Er wordt een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
gevoerd: een onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust
door de vestigingseenheid en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie.
Artikel 9bis 5.10
§1. Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij gebreke hieraan de
exploitant, een deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, roep- naam
of alias, geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig.
§2. Op eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij gebreke
hieraan de exploitant, de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de
motorclub gedurende de laatste zes maanden te overhandigen.
Artikel 9bis 5.11
§1. Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel van binnen als van buiten
zonder tussenkomst van een derde toegankelijk zijn met het oog op de toegang van controleen hulpverleningsdiensten.
§2. Het is verboden om ramen van een clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op
enige wijze ondoorzichtig te maken (bijvoorbeeld: door er voorwerpen te plaatsen, de ramen
met folie te bekleden, de gordijnen of de (rol)luiken te sluiten).
§3. ledere aanwezige in het clubhuis dient ten allen tijde toegang te verlenen aan controle- en
hulpverleningsdiensten.
Artikel 9bis 5.12
Het is verboden een bijeenkomst van een motorclub die niet voldoet aan de bepalingen van dit
reglement te faciliteren of eraan deel te nemen.
Artikel 9bis 5.13
Er mogen geen bijeenkomsten van de motorclub plaats vinden voor 6 uur en na 2 uur.
Artikel 9bis 5.14
De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de inrichting. De uitbatingsvergunning
moet steeds op eerste vordering van de politie of een bevoegde controlerende ambtenaar ter
inzage worden voorgelegd.
Artikel 9bis 5.15
Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder hoofdstuk 11 van deze
verordening,

1° Kan het college van burgemeester en schepenen de clubvergunning tijdelijk of definitief
schorsen of intrekken of het clubhuis tijdelijk of definitief sluiten:
 indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring met
inbegrip van overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier;
 indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste
gegevens in de aanvraag of bij wijzigingen van de gegevens in de aanvraag waar- door de
veiligheid in het gedrang kan komen;
 in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan
is aan de voorwaarden vermeld in dit reglement.
 in geval het onderzoek in onderdeel 4 ongunstig is.
De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een
aangetekende brief ter kennis gebracht aan de overtreder. Het niet naleven van een
administratieve sanctie van het college wordt bovendien bestraft met één van de hierboven
voorziene administratieve sancties.
2° In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van schorsing of intrekking van de
clubhuisvergunning werd opgelegd kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen
vooraleer over te gaan tot het verlenen van een clubhuisvergunning afhankelijk van specifieke
omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.
3° Kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting
onmiddellijk en ter plaatse sluiten.
Artikel 9bis 5.16
Telkens wanneer de openbare orde (met inbegrip van overlast) in gevaar is, kan de
burgemeester maatregelen nemen om dit gevaar of het risico erop, te doen ophouden. Indien
deze maatregelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en
risico van degene die in gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.
9bis.6 Vergunning Handcarwashes
Artikel 9bis 6.1
Voor de toepassing voor deze afdeling wordt verstaan onder:
 Handcarwash: een vestigingseenheid zonder vaste inrichting met industriële wastechnieken,
waar motorvoertuigen van derden manueel worden gewassen/gepoetst en/of worden
behandeld met beschermingsmiddelen zoals waxen e.d.
 Gevestigde handcarwash: de handcarwash die beschikt over een meldingsakte of een
omgevingsvergunning volgens het omgevingsdecreet (of nog geldige milieuvergunning) én
beschikt over een actieve inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor een
vestiging voor het wassen en poetsen van motorvoertuigen.
 Occasionele handcarwash: een tijdelijke handcarwash activiteit, die niet verbonden is aan
een vaste locatie en uitgevoerd wordt in naam en voor rekening van een vzw en/of feitelijke
vereniging en/of een natuurlijke persoon die geen handelaar is. Onder tijdelijk wordt
verstaan maximum 4 dagen per jaar.
 Exploitant: de natuurlijke persoon, feitelijke vereniging of de rechtspersoon, ongeacht hun
eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt
uitgebaat. Ook uitbater genoemd.
 Uitbatingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het uitbaten van een handcarwash
verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.
Artikel 9bis 6.2
Deze afdeling is van toepassing op alle bestaande en nieuw te openen inrichtingen die,
rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 6.1 van deze afdeling, beschouwd
worden als een handcarwash.

Artikel 9bis 6.3
§1. De opening en uitbating van een handcarwash is onderworpen aan een voorafgaandelijke
en schriftelijke uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester.
§2. Occasionele handcarwashes, taxibedrijven, bedrijven voor handel (verkoop/verhuur) in of
onderhoud/reparatie van motorvoertuigen of onderdelen ervan, die voertuigen in eigen beheer
wassen of poetsen, zijn van dergelijke vergunningsplicht vrijgesteld.
Artikel 9bis 6.4
Voor elke uitbating van een handcarwash zoals bedoeld in artikel 6.1 van dit reglement moet
de uitbater digitaal een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van
het daarvoor voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de
gemeentelijke website.
Artikel 9bis 6.5
Voor de gevestigde handcarwashes die reeds worden uitgebaat op het ogenblik van de
inwerkingtreding van deze afdeling moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 12
maanden na de inwerkingtreding van deze afdeling een uitbatingsvergunning aanvragen. Het
bewijs van aanvraag geldt als voorlopige uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning
wordt verleend of geweigerd, voor zover het aanvraagdossier ook ontvankelijk is. Alle andere
handcarwashes worden bij de inwerkingtreding van dit reglement als nieuw te openen
beschouwd, waarbij de uitbater verplicht is in het bezit te zijn van een uitbatingsvergunning bij
aanvang van de uitbating.
Artikel 9bis 6.6
De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend
op voorwaarde dat:
§1. De uitbater op de vestigingsplaats beschikt over een bedrijfsruimte die per wasruimte voor
één personenwagen voorzien is van:
 Interne gemarkeerde parkeerplaatsen (min. 2 X 5 meter per parkeervak) voor minimum
drie personenwagens;
 Interne circulatieruimte voor parkeermanoeuvres (minimum 3 meter breed) zodanig dat het
in- en uitrijden van een intern parkeervlak niet op de openbare weg gebeurt. De aanvrager
van de uitbatingsvergunning dient het bewijs te leveren dat hij kan beschikken over deze
bedrijfsruimte. Deze voorwaarde geldt niet voor de gevestigde handcarwashes wiens
voorlopige uitbatingsvergunning is omgezet in een definitieve uitbatingsvergunning.
§2. Een gunstig voorafgaand administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
a) Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de handcarwash voldoet aan de
minimumnormen inzake brandpreventie zoals omschreven in de Politieverordening
Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van
brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer.
b) Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door
de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
c) Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde
gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de
vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke
diensten. Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een
rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant
en/of de vertegenwoordigers;

d) Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende
stedenbouwkundige - milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde vergunningen,
zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
de (inter-) gemeentelijke diensten;
e) Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:
 Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - vaststellingen en/of
veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of eenvoudige schuldverklaring, voor
inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of
wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;
 Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting,
of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de mensenhandel, zoals bedoeld in
hoofdstuk III ter van Titel VIII van boek II van het Strafwetboek;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het
publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking
hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt
worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;
Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de voor het publiek
toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de
exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze
personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van
het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk
beëdigd vertaald.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de
hierboven vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren
van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en/of parket en
beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de
vergunning al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de
openbare orde voor ogen zal houden;
f) Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten
als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk
voorgeschreven is;
g) Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een
onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de
vestigingseenheid en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie.
Artikel 9bis 6.7
In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en
gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en
inlichtingen overhandigd moeten worden.
Artikel 9bis 6.8
De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als:
 niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing
op de inrichting;

 controle door de ambtenaar van de gemeente en/of de politie wordt verhinderd;
 de aanvraag onjuiste gegevens bevat;
 de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt.
Artikel 9bis 6.9
De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan de
duurtijd van de vergunning beperken. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar
bedragen.
Artikel 9bis 6.10
De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de exploitatie van de handcarwash voor een periode van langer dan zes
maanden feitelijk is onderbroken;
 in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;
 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van
zijn organen;
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de
Kruispuntbank van Ondernemingen;
 wanneer de milieuvergunning is geweigerd, vervallen, opgeheven of de uitbater op enigerlei
wijze niet meer voldoet aan de meldingsplicht
Artikel 9bis 6.11
De burgemeester kan beslissen om in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.
Artikel 9bis 6.12
§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.
§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 6.6 dienen
nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.
Artikel 9bis 6.13
§1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een
andere vestigingseenheid. Bij iedere wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de
uitbater dient er een nieuwe uitbatingsvergunning te worden aangevraagd.
§2. In afwijking op §1 van dit artikel is geen nieuwe aanvraag vereist indien
 een uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de
vorm van een natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van een vennootschap of in
omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.
 de uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het bestuursorgaan van
de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw uittreksel uit het
strafregister ingediend worden.
 enkel de naam van de handcarwash wijzigt. In dit geval volstaat het om dit aan de bevoegde
dienst te melden. Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist,
waarvoor een volledig nieuwe aanvraag moet worden ingediend.
Artikel 9bis 6.14
De uitbater is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn instelling definitief sluit.
De uitbater is tevens verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, met
inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de
burgemeester.

Artikel 9bis 6.15
§1. De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de inrichting en zichtbaar worden
aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte.
§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder hoofdstuk 11 van deze
verordening, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de
inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.”
9bis.7
Vergunning shishabars
Artikel 9bis 7.1
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
 shishabar: een shishabar wordt beschouwd als een horecazaak. Een shishabar is een publiek
toegankelijke inrichting onder meer bestemd om een waterpijp te roken, ook al is dit
sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan, een apparaat om te roken via een
vloeistofreservoir.
 uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de horecazaak voor wiens
rekening en risico de uitbating van de shishabar gebeurt en iedereen die verbonden is aan de
exploitatie.
 vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en
die voor de consument toegankelijk is
 vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een shishabar verleend
door het College van Burgemeester en Schepenen.
 uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van shishabar verleend door de
burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.
Artikel 9bis 7.2
Deze afdeling is van toepassing op alle bestaande en nieuw te openen inrichtingen die,
rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 7.1 van deze afdeling, beschouwd
worden als een shishabar.
Artikel 9bis 7.3
De vestiging van een shishabar is onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning
verleend door het College van Burgemeester en Schepenen.
Deze voorafgaande vestigingsvergunning is niet vereist:
 bij wijziging van zaakvoerder van een shishabar die reeds over een vestigingsvergunning
beschikt voor een uitbating op eenzelfde locatie.
 Bij wijziging van uitbating onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm
van vennootschap of in omgekeerde volgorde in hoofde van dezelfde uitbater op dezelfde
locatie.
Artikel 9bis 7.4
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een digitale aanvraag in bij
het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het daartoe voorziene
aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.
Artikel 9bis 7.5
Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een
shishabar weigeren op grond van:
 De ruimtelijke ligging
Het aantal vestigingen shishabars mag voor het hele grondgebied de sociale en ruimtelijke
draagkracht van het gebied niet overschrijden. Hiervoor baseert het college van
burgemeester en schepenen zich op een advies van de (inter-) gemeentelijke diensten m.b.t
de sociale draagkracht van het gebied.

 De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid
en rust door het wedkantoor en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te
voorkomen.
Artikel 9bis 7.6
De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de
inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.
Artikel 9bis 7.7
§1. De uitbating van een shishabar is onderworpen aan een voorafgaande
uitbatingsvergunning verleend door de burgemeester. Voor het verkrijgen van een
uitbatingsvergunning dient de uitbater een digitale aanvraag in bij de burgemeester aan de
hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen
op de gemeentelijke website.
§2. Een nieuwe aanvraag is niet vereist indien een uitbater reeds over een uitbatingsvergunning
beschikt en zijn uitbating wijzigt onder de vorm van natuurlijk persoon tot uitbating onder de
vorm van vennootschap of in omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.
Artikel 9bis 7.8
De uitbater moet in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand
aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.
Artikel 9bis 7.9
Voor de bestaande shishabars, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 12 maanden
na de inwerkingtreding van dit reglement een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag
geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of
geweigerd. Alle andere shishabars worden bij de inwerkingtreding van dit reglement als nieuw
te openen beschouwd. Alle nieuwe shishabars zijn verplicht om in het bezit te zijn van een
vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning bij aanvang van de uitbating.
Artikel 9bis 7.10
De uitbatingsvergunning kan enkel worden afgeleverd indien de inrichting voldoet aan :
 de geldende stedenbouwkundige regels, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal
niveau.
 aan de minimumnormen inzake brandpreventie zoals nader omschreven in de
politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het
voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen (PTI)
Artikel 9bis 7.11
De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een
administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
a) Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de
handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie
zoals omschreven in de Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer;
b) Een onderzoek naar de naleving van de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door
de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;
c) Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde
gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de
vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke

diensten. Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een
rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant
en/of de vertegenwoordigers;
d) Een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de naleving van de geldende
stedenbouwkundige - en milieuvoorwaarden en het beschikken over de benodigde
vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de (inter-) gemeentelijke diensten;
e) Een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en bestaat uit:
 Een onderzoek naar recente vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor
inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of
wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
 Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het
publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking
hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt
worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen,
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt;
 Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke
verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet
naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden
(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart) administratieve
verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke
verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m.
aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen,
vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met
betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren,
voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a.;
Dit onderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek
toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de
exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze
personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister voor te leggen van
het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk
beëdigd vertaald.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan de
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de
weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun
identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats.
Het onderzoek wordt verricht door de politie of de daartoe bevoegde diensten. De
burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist discretionair
of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de
uitbatingsvergunning al dan niet te weigeren waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare
orde voor ogen zal houden.
f) Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de (inter-) gemeentelijke diensten waar nodig in samenwerking met lokale en bovenlokale
instanties;

g) Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de
vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die
wettelijk voorgeschreven is;
h) Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek
naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de vestigingseenheid
en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de lokale politie;
Artikel 9bis 7.12
De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De burgemeester kan de
duurtijd van de vergunning beperken. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar
bedragen.
Artikel 9bis 7.13
De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de
inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.
Artikel 9bis 7.14
De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.
Artikel 9bis 7.15
De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.
Artikel 9bis 7.16
De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden
overgedragen naar een andere vestigingseenheid.
Artikel 9bis 7.17
De exploitant is verplicht te melden aan de burgemeester wanneer zijn instelling definitief sluit.
De exploitant is tevens verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken
ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag met
inbegrip van elke bestemmingswijziging, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de
burgemeester.
Artikel 9bis 7.18
De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de zaak en zichtbaar worden
aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte.
Artikel 2 - Maakt deze wijzigingen aan het politiereglement bekend overeenkomstig
de bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3 - Zendt een afschrift van dit besluit dadelijk toe aan
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
de griffie van de politierechtbank
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