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Politiecodex 
 
 
 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
 

Titel I. Doel 

 
Deze Politiecodex heeft tot doel een totaal overzicht te bieden van alle gedragingen 
die op Gents grondgebied aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een 
gemeentelijke administratieve sanctie. 

 

Op die manier kan de Stad Gent voorzien in een goede politie op het vlak van 
netheid, gezondheid, veiligheid en de rust op de openbare weg en in de openbare 
ruimte, op openbare plaatsen en in openbare gebouwen. 

 

 
Titel II. Doelgroep en toepassingsgebied 
 

Deze Politiecodex is van toepassing op het grondgebied van de Stad Gent en op 
iedereen die zich op dit grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of 
nationaliteit. 

 

 
Titel III. Procedureverloop 
 

Voor wat het procedureverloop betreft, dient te worden verwezen naar: 
 

- Het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties 

- Protocolakkoord betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties 
ingeval van gemengde inbreuken 

- Wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
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Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 
2006, 16 december 2008, 27 april 2009, 23 november 2009, 24 mei 2011, 24 
september 2012, 26 november 2012, 27 januari 2014, 28 april 2014, 26 mei 2014, 22 
september 2014, 24 november 2014,15 december 2015, 19 december 2016, 20 
februari 2017, 20 november 2017, 22 januari 2018, 19 maart 2018, 23 april 2018, 25 
maart 2019, 19 november 2019, 28 maart 2022 en 23 mei 2022 
Bekendgemaakt op 22 januari 1998, 27 maart 2005, 29 september 2005, 25 oktober 
2006, 18 december 2008, 30 april 2009, 26 november 2009, 26 mei 2011, 27 
september 2012, 29 november 2012, 30 januari 2014, 30 april 2014, 28 mei 2014, 23 
september 2014, 1 december 2014, 16 december 2015, 20 december 2016, 23 
februari 2017, 22 november 2017, 23 januari 2018, 20 maart 2018, 24 april 2018, 26 
maart 2019, 21 november 2019, 29 maart 2022 en 25 mei 2022 

 
 

Titel I. Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet 

 
Hoofdstuk I –Bijeenkomsten in open lucht 

 
Artikel 1 
§1. Een openbare bijeenkomst in open lucht kan slechts plaatsvinden na een 
voorafgaandelijke toelating van de burgemeester. 

 
§2. De toelating zal schriftelijk, minstens één maand op voorhand, aangevraagd 
worden, tenzij de situatie een kortere termijn vereist wegens overmacht. 
 
§3. In afwijking op paragraaf 2 zal voor manifestaties en betogingen de toelating 
schriftelijk, minstens 3 weken op voorhand, aangevraagd worden, tenzij de 
situatie een kortere termijn vereist wegens overmacht. 

 
§4. De organisator heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop 
van de bijeenkomst gehandhaafd kan blijven, inzonderheid dient hij zich te houden 
aan afspraken die gemaakt zijn met het stadsbestuur. 

 
Hoofdstuk II – Openbare bijeenkomsten niet in open lucht 

 
Artikel 2 
§1. Voor het inrichten van openbare bijeenkomsten die niet in open lucht doorgaan 
dienen de organisatoren één maand voorafgaandelijk aan de geplande activiteit de 
burgemeester ervan in kennis te stellen, tenzij de situatie een kortere termijn vereist 
wegens overmacht. Zij vermelden daarbij de plaats, het tijdstip, het geschatte aantal 
deelnemers en alle andere nuttige informatie die een invloed kan hebben op de 
openbare orde. 
 
§2. In afwijking op paragraaf 1 dienen de organisatoren van manifestaties en 
betogingen die niet in open lucht plaatsvinden minstens 3 weken voorafgaand aan de 
manifestatie  of betoging de burgemeester ervan in kennis te stellen, tenzij de situatie 
een kortere termijn vereist wegens overmacht.  
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§3. De organisator heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop 
van de bijeenkomst gehandhaafd kan blijven. 

Titel II. Collecten 

 
Artikel 3 
Iedere geldinzameling op de openbare weg en in openbare plaatsen is onderworpen 
aan de schriftelijke toelating van de burgemeester. Deze toelating moet worden 
aangevraagd minstens 8 dagen vóór er tot de eerste inzameling zal worden 
overgegaan. 
 
Iedere geldinzameling aan huis die enkel plaatsvindt op het grondgebied van de 
gemeente is, ingevolge het Koninklijk Besluit van 22 september 1823, onderworpen 
aan de schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

 
 

Titel III. Bestrijding van de geluidshinder 

 
Artikel 4 
Organisatoren van publieke of private vergaderingen en uitbaters van de lokalen 
waar dergelijke vergaderingen gehouden worden, moeten ervoor zorgen en zijn 
ervoor verantwoordelijk dat het veroorzaakte lawaai de bewoners uit de buurt niet 
stoort. 

 
Artikel 5 
Het gebruik van geluidsversterking op openbare plaatsen, evenals het gebruik ervan 
in alle stedelijke voorzieningen, hoorbaar op de openbare weg, is verboden, tenzij 
voorafgaandelijk daartoe schriftelijke toelating van de burgemeester is bekomen. 

 
Artikel 6 
Op de openbare plaatsen is het verboden om de geluidsinstallatie in een voertuig en 
vaartuig in werking te stellen op een zodanig geluidsniveau dat hoorbaar is voor wie 
niet in het voertuig of vaartuig heeft plaatsgenomen. 

 
Artikel 7 
Het is verboden, van 22.00 u tot 6.00 u ‘s morgens, nachtgerucht of nachtrumoer te 
veroorzaken, dat hoorbaar is op openbare plaatsen, waardoor de rust van de 
inwoners kan worden verstoord. 

 
Artikel 8 
Het gebruik van kruitkanonnen, ter afschrikking van dieren op velden, akkers en 
boomgaarden, is verboden, tenzij volgende voorwaarden cumulatief werden voldaan: 
1. voorafgaandelijk een schriftelijke toelating van de burgemeester bekomen; 
2. het gebruik is beperkt tot de periode tussen 8.00 u en 20.00 u; 
3. dergelijke toestellen moeten zich minstens 100 meter van de dichtstbijzijnde 
woning bevinden en; 
4. de tijd tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens 15 minuten 
bedragen. 
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Titel IV. Straatmuzikanten 

 
Artikel 9 
Het is verboden om op een openbare plaats zang-, muziek- of andere voorstellingen 
te geven zonder voorafgaandelijk daartoe de schriftelijke toelating van het college van 
burgemeester en schepenen te hebben bekomen. 

 

Titel V. Dieren 

 
Artikel 10 
De eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om 
aanhoudend en/of storend lawaai, veroorzaakt door deze dieren, te voorkomen. 

 
Artikel 11 
Honden dienen op openbare plaatsen steeds aan de leiband onder controle 
gehouden te worden, uitgezonderd op die plaatsen waar het loslopen toegestaan 
wordt door een specifiek bord. 

 
Artikel 12 
De eigenaar of houder van een hond dient te beletten dat zijn hond private terreinen 
betreedt, voertuigen bespringt of personen lastig valt. 

 
Artikel 13 
Het is verboden honden aan te hitsen of niet terug te houden wanneer deze de 
voorbijgangers aanvallen of vervolgen, zelfs als hier geen kwaad of schade uit 
voortkomt. 

 
Artikel 14 
Onverminderd de artikelen 24 en 30 van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt dienen op openbare plaatsen de dieren die een gevaar betekenen voor 
het leven en de lichamelijke integriteit van personen of dieren die de openbare rust 
verstoren onder controle te worden gehouden door de eigenaar of de houder. 
De dieren kunnen met het oog op de handhaving van de openbare rust op politiebevel 
aan de eigenaar of houder worden onttrokken zodat hij/zij er niet langer vrij kan over 
beschikken. De dieren worden op kosten van de eigenaar of houder ondergebracht in 
het stedelijk asiel, zolang zulks met het oog op de handhaving van de openbare rust is 
vereist en dit gedurende een termijn van maximaal zes maanden te rekenen vanaf de 
dag van de onttrekking. Binnen deze termijn dient een overeenkomst te worden 
afgesloten tussen de eigenaar of de houder van de dieren en de politie waarin wordt 
bepaald op welke wijze de eigenaar of houder de dieren in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen zal onder controle houden en onder welke voorwaarden hij/zij 
terug in het bezit kan komen van de dieren. Na ondertekening 
van deze overeenkomst kan de eigenaar of houder terug over de dieren beschikken. 
Het niet-naleven van de overeenkomst wordt beschouwd als een inbreuk op dit artikel 
en kan aanleiding geven tot een nieuwe onttrekking voor een termijn van maximaal 
zes maanden. 

 
Artikel 15 
Het is verboden op het openbaar domein om in gevangenschap gehouden 
roofvogels en uilen te laten uitvliegen, te trainen of ermee te paraderen buiten 
publieke evenementen om. 
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Het eerste lid/bovenstaande is niet van toepassing op vrijlatingen van gerevalideerde 
wilde roofvogels en uilen door de erkende Vogelopvangcentra voor Vogels en Wilde 
Dieren (VOC’s). 

 
 

Titel VI. Vuurwerk 

 

Artikel 16 
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de 
jacht is het, behoudens voorafgaande machtiging van de burgemeester, verboden in 
open lucht vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken, Bengaals vuur aan te steken 
en voetzoekers te doen ontploffen. 
 
Deze voorafgaande machtiging is in de nacht van 31 december op 1 januari, tussen 
00u00 en 1u00, niet vereist voor het ontsteken van feestvuurwerk. Hierbij is het 
noodzakelijk dat alle gepaste maatregelen worden genomen ter vrijwaring van de 
openbare veiligheid. 

 
Voormelde uitzondering op de voorafgaande machtiging is niet van toepassing op het 
afvuren van vuurwapens in open lucht, het aansteken van Bengaals vuur en het doen 
ontploffen van voetzoekers of ander pyrotechnisch materiaal. 
 

Titel VII. Veiligheid op de openbare weg en op openbare plaatsen 

 
Artikel 17 
§1.Het is verboden om op openbare plaatsen en de voor het publiek 
toegankelijke privéterreinen activiteiten uit te oefenen die de voorbijgangers 
hinderen of het verkeer belemmeren. 
§2.Het is te allen tijde verboden op de openbare plaatsen en op de privéterreinen 
wensballonnen op te laten. Onder wensballonnen wordt verstaan een vliegende 
lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete lucht dat opgewarmd wordt 
door een vlam. 
§3.Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te 
bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het 
middel met als doel het bekomen van een roeseffect dit met een ongewenst effect op 
de openbare orde als gevolg. 

 
Artikel 18 
§§ 1. Onverminderd de verplichte naleving van de toepasselijke regelgeving, dient 
het gebruik van een drone klasse 1 en 2 zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 
10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen 
in het Belgisch luchtruim boven het grondgebied van de stad Gent het voorwerp uit te 
maken van een voorafgaandelijke melding aan de burgemeester. 
§ 2. De melding moet schriftelijk, minstens 10 dagen op voorhand gebeuren waarbij 
eventuele wijzigingen minstens 5 dagen op voorhand dienen te gebeuren. In geval 
van onvoorziene omstandigheden kan een kortere termijn aanvaard worden. 
§ 3. Ter vrijwaring van de openbare rust, veiligheid en/of leefmilieu kan de 
burgemeester tijdelijke beperkende of verbodsmaatregelen nemen, uitgezonderd 
voor staatsvluchten (politie, hulpdiensten). 
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Artikel 19 
Materialen die zich op de openbare weg of op openbare plaatsen bevinden en die 
dienstig kunnen zijn voor het plegen van misdrijven, dienen onmiddellijk na een 
daartoe gegeven politiebevel te worden verwijderd. 
 
Bij gebrek aan onmiddellijke reactie worden deze materialen ambtshalve en op 
kosten van de overtreder weggenomen. 

 
 

Titel VIII. Beschadigingen en vernielingen 

 
Artikel 20 
Het is verboden om: 
1° Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; 
2° Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot 
openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar 
machtiging zijn opgericht; 
3° Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in 
kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst te vernielen, neer te 
halen, te verminken of te beschadigen. 
 
Artikel 21 
Het is verboden opzettelijk andermans onroerende goederen te beschadigen. 

 
Artikel 22 
Het is verboden om kwaadwillig een of meer bomen te hakken of zodanig te snijden, te 
verminken of te ontschorsen dat zij vergaan, of om een of meer enten te vernielen. 

 
Artikel 23 
Het is verboden om grachten geheel of ten dele te dempen, levende of dode hagen af 
te hakken of uit te rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook 
gemaakt te vernielen; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om 
de grenzen tussen de verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen. 

 
Artikel 24 
Het is verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen. 

 
Artikel 24bis 
Het is verboden rijtuigen, wagons en motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk te 
vernielen of onbruikbaar te maken, met het oogmerk om te schaden. 

 
Artikel 25 
Het is verboden stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook 
gemaakt, opzettelijk te beschadigen. 

 
Artikel 26 
Het is verboden om, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, aarde, 
stenen of materialen weg te nemen op plaatsen die tot het openbaar domein van de 
gemeenten behoren. 
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Titel IX. Rondreizende woonwagens en schepen 

 
Artikel 27 
Onder ‘woonwagen’ wordt verstaan: elke verplaatsbare of mobiele constructie, zelfs 
indien de wielen ervan verwijderd zijn, ontworpen en/of gebruikt als permanente of 
tijdelijke verblijfplaats. 

 
Artikel 28 
Onverminderd de bepalingen van de politiereglementen van de verschillende 
stedelijke parken is het verboden om zonder voorafgaandelijke toelating van de 
burgemeester een grond voor een beperkte tijd te gebruiken voor het plaatsen van 
één of meer verplaatsbare of mobiele, al dan niet met wielen, inrichtingen die voor 
bewoning dienen of kunnen dienen, zoals woonwagens en tenten, om er te 
verblijven. 

 
Artikel 29 
In afwijking van artikel 28 mogen uitbaters van kermisattracties en rondreizende 
circusartiesten die deelnemen aan door de stad georganiseerde of toegelaten 
evenementen, met hun woonwagens plaatsnemen op de openbare weg of op een 
andere door de burgemeester aangewezen plaats voor de duur van die 
evenementen en voor de periode nodig voor het op- en afbouwen van de attractie. 

 
Artikel 30 
Rondreizende verplaatsbare inrichtingen die tot woning dienen of kunnen dienen, zoals 
woonwagens en tenten, kunnen slechts voor beperkte tijd standplaats innemen op een 
privé-eigendom mits een voorafgaande toelating van de burgemeester en na 
voorlegging van goedkeuring van plaatsing door de eigenaar. Deze toelating zal steeds 
kunnen worden ingetrokken. De politiediensten zullen steeds toegang hebben tot de 
niet afgesloten terreinen waar deze woongelegenheden zich bevinden. 

 

Titel X. Identificeerbaarheid 

 
Artikel 31 
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het gelaat verstaan: het voorhoofd, de 
wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin. 
Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens 
schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toelating van de burgemeester, is het 
verboden op het openbaar en het privaat domein van de overheid het gelaat volledig 
te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is. 
De in het voorgaande lid voorziene verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële 
doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt 

 

Titel XI. Bedrieglijk beroep op hulp- of politiediensten 

 
Artikel 32 
Het is verboden valse berichten van brand, overstroming of een welk danig gevaar of 
voorval dat de tussenkomst van brandweer, politiediensten, gezondheidsdiensten of 
ambulancedienst tot gevolg heeft, te melden of te laten melden. 
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Titel XII. Publiek toegankelijke inrichtingen 

 
Artikel 33 
Het is verboden om buiten een publiek toegankelijke inrichting de aandacht van het 
publiek op de openbare weg te trekken of klanten te lokken tot het bezoeken van de 
publiek toegankelijke inrichting. 

 
Artikel 33bis 
Het is verboden om door middel van aandachttrekkende handelingen vanuit een 
publiek toegankelijke inrichting de aandacht van het publiek op de openbare weg te 
trekken of klanten te lokken tot het bezoeken van de publiek toegankelijke inrichting. 
Onder aandachttrekkende handelingen wordt onder meer verstaan dansen, gebaren 
maken, op de ruiten tikken of andere geluiden maken die hoorbaar zijn op het 
openbare domein. 

 
Artikel 33ter 
Met toestemming van de burgemeester kan afgeweken worden van artikel 33 en 33 
bis wanneer het handelt om publiek toegankelijke inrichtingen andere dan inrichtingen 
waarin personen zich achter een raam posteren met de bedoeling om klanten te 
lokken om dranken te verbruiken en/of met hen mee te drinken of hen te animeren. 
Deze toelating zal schriftelijk minstens één maand op voorhand aangevraagd 
worden, tenzij de situatie een kortere termijn vereist wegens overmacht. 

 
Artikel 34 
Het is verboden buiten een publiek toegankelijke inrichting door woorden, gebaren of 
tekens kenbaar te maken dat tegen vergoeding seksuele handelingen worden 
aangeboden. 

 
Artikel 34bis 
Het is verboden vanuit een publiek toegankelijke inrichting door woorden, gebaren of 
tekens die zichtbaar zijn op het openbaar domein, kenbaar te maken dat tegen 
vergoeding seksuele handelingen worden aangeboden. 

 
Artikel 34ter 
Het is verboden om zowel buiten als in een publiek toegankelijke inrichting naakt of 
slechts gekleed te zijn in lingerie, badpak, bikini, badkledij of doorschijnende kledij, of 
in combinatie ervan, waarbij het de bedoeling is de aandacht van het publiek op de 
openbare weg te trekken of klanten te lokken tot het bezoeken van een publiek 
toegankelijke inrichting. 

 
Artikel 34quater 

Het is verboden om gebruik te maken of hiertoe aanstalten te maken van diensten die 
op het openbare domein worden aangeboden en die het verrichten van seksuele 
handelingen met een ander tegen vergoeding inhouden. 

 
Artikel 34quinquies 
Elke van op het openbaar domein zichtbare vorm van publiciteit die tot doel heeft een 
huis van ontucht of prostitutie kenbaar te maken, is verboden. 

 
 



 

 

13 

Titel XIII. Feitelijkheden of lichte gewelddaden en opzettelijke slagen en verwondingen 

 
Artikel 35 
Feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben 
en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren, zijn 
verboden; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te 
beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. 

 
Artikel 36 
Het is verboden opzettelijk verwondingen of slagen toe te brengen 

 
 

Titel XIV. Winkeldiefstal 

 
Artikel 37 
Het is verboden zich schuldig te maken aan winkeldiefstal, dit is het bedrieglijk 
wegnemen van een goed dat zich in een winkel bevindt. 
Met winkeldiefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen voor een kortstondig 
gebruik van een goed dat zich in een winkel bevindt. 

 

Titel XV. Naleving bevelen burgemeester 

 
Artikel 38 
Bevelen van de burgemeester dienen ten allen tijde te worden nageleefd. 

 

Titel XVI. Strafbepalingen en bestuurlijke inbeslagname 

 
Artikel 39 
Ingeval van overtreding van onderhavig reglement, wanneer de minste vertraging 
gevaar oplevert, is de bevoegde gemeentelijke overheid gerechtigd tot het treffen 
van ambtshalve maatregelen, ten koste van de overtreder, voor dewelke deze laatste 
in gebreke is gebleven. 

 
Artikel 40 
§1.Inbreuken op de beschikkingen van artikel 3, 5 tot en met 14, 17§1 en §2, 19, 26, 
28 tot en met 32 van dit reglement worden gesanctioneerd met een maximale 
administratieve geldboete van 60 euro. 
 
§2. Inbreuken op de beschikkingen van artikel 2, 4,17 §3, 33, 33bis, 33ter, 34, 34bis, 
34ter, 34quater, 34quinquies en 37 worden gesanctioneerd met een maximale 
administratieve geldboete van 120 euro voor meerderjarige overtreders, en een 
maximale administratieve geldboete van 60 euro voor minderjarige overtreders. 

 
§3. Inbreuken op de beschikkingen van artikel 1, 15, 16, 18, 20 t.e.m. 25, 35, 36 en 
38 worden gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 350 
euro voor meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 
175 euro voor minderjarige overtreders. 

 
§4. Bij inbreuk op artikel 16 en 18 zullen de zaken die het voorwerp hebben 
uitgemaakt van de inbreuk, hetzij tot het plegen van de inbreuk hebben gediend, in 
beslag genomen worden. 
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Artikel 41 
§1. Inbreuken op de beschikkingen van artikel 33 tot en met 33ter en artikel 34 tot en 
met 34ter worden ten laste van diegene die de overtreding heeft begaan of ten laste 
van de exploitant van de publiek toegankelijke inrichting in het geval de overtreder geen 
woonplaats in België heeft, gesanctioneerd met een maximale administratieve 
geldboete van 120 euro voor meerderjarige overtreders, en een maximale 
administratieve geldboete van 60 euro voor minderjarige overtreders. 

 
§2. Ingeval betrokken overtreder 2 inbreuken op voornoemde artikelen begaat binnen 
een termijn van 2 maanden, wordt eveneens de exploitant van de publiek toegankelijke 
inrichting gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 120 euro 
voor meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 60 
euro voor minderjarige overtreders. 

 
§3. Bij herhaling binnen het jaar wordt de administratieve geldboete verdubbeld. 
Bij een nieuwe herhaling binnen het jaar kan de betrokken publiek toegankelijke 
inrichting voor een bepaalde termijn gesloten worden. 
 
Artikel 42 
§1. Ter vrijwaring van de openbare rust kan de politie motorvoertuigen (zijnde elk 
zichzelf over de weg voortbewegend voertuigen uitgerust met een aandrijfmotor 
anders dan  voertuigen die op rails worden voortbewogen) die artikel 6 en 7 van 
dit politiereglement schenden en daardoor de openbare rust verstoren, in beslag 
nemen als preventieve politiemaatregel. 
 
De inbeslagname betreft een preventieve dwangmaatregel waarbij een zaak 
tijdelijk aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar of bezitter wordt 
onttrokken ter vrijwaring van de openbare orde, zonder dat daarmee een 
eigendomsoverdracht gepaard gaat.  
 
§2. Deze inbeslagname impliceert de onmiddellijke takeling en bewaring van het 
motorvoertuig.  Voor het takelen en het bewaren van het motorvoertuig is een 
belasting verschuldigd zoals bepaald in het reglement “Belasting op het takelen 
en bewaren van voertuigen”, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 
2019. Dit reglement is terug te vinden op 
https://stad.gent/nl/reglementen/belastingreglement-op-het-takelen-en-bewaren-
van-voertuigen. 
 
§ 3. Het motorvoertuig wordt in beslag genomen voor een minimale termijn van 
72 uren of zolang dit met het oog op de openbare rust vereist is. Het motorvoertuig 
wordt vanaf de inbeslagname ter beschikking gehouden van de houder, bezitter 
of eigenaar conform de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De 
Stad Gent zal vrij kunnen beschikken over het motorvoertuig overeenkomstig de 
procedure die in het Burgerlijk Wetboek daartoe voorzien wordt. 
 
§ 4. Voor de teruggave van het motorvoertuig dient de houder, bezitter of eigenaar 
zich tijdens de kantooruren aan te melden op het Algemeen Politiecentrum Gent 
(Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent) om een vrijgaveformulier te bekomen 
waarmee hij / zij zich vervolgens bij de takelaar kan aanbieden om het 
motorvoertuig op te halen.  

 

https://stad.gent/nl/reglementen/belastingreglement-op-het-takelen-en-bewaren-van-voertuigen
https://stad.gent/nl/reglementen/belastingreglement-op-het-takelen-en-bewaren-van-voertuigen
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Hoofdstuk 3: Politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente 

 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 september 1998 
 

Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 22 mei 2006, 
27 mei 2008, 26 april 2011, 20 december 2011, 24 juni 2013, 24 november 2014, 20 
februari 2017 

Bekendgemaakt op 28 september 1998, 27 maart 2005, 29 september 2005, 24 mei 
2006, 29 mei 2008, 28 april 2011, 22 december 2011, 27 juni 2013, 1 december 
2014, 23 februari 2017 

 

 
Titel I. Veiligheid en reinheid van de openbare weg en van de openbare plaatsen 
 

Artikel 1 
 

Het is verboden te sluikstorten. Hieronder wordt verstaan het achterlaten of storten 
van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in de foute 
recipiënten. Het gaat om het bewust ontwijken van de legale huisvuil- of 
bedrijfsafvalophaling 

 

Het is verboden om huishoudelijk afval of bedrijfsafval achter te laten in de op 
openbare plaatsen voorziene afvalkorven. 

Het is eveneens verboden niet-organisch afval of organisch afval, zoals etensresten, 
frituurolie of -vet en andere (afval)oliën enz., in rioolkolken achter te laten. 

 

Diegene die deze bepaling overtreedt dient de openbare plaats onmiddellijk te 
reinigen, zoniet houdt de stad zich het recht voor ambtshalve tot reiniging over te 
gaan dit op kosten van de overtreder. 

 

Artikel 1 bis 
 

Het is verboden op openbare wegen en plaatsen of op terreinen palend aan 
openbare plaatsen zwerfvuil  te werpen of achter te laten. Zwerfvuil is afval afkomstig 
van out-of-homeconsumptie dat niet gebundeld (bv. in een dichtgeknoopte zak) op een 
hiervoor niet bestemde plaats wordt gedeponeerd. Dit bestaat o.a. uit: blikjes, flesjes, 
wikkels, sigarettenpeuken, kauwgom, kranten, flyers, zonnebloempitten, schelpen van 
noten, … 

 

Diegene die deze bepaling overtreedt dient de openbare plaats onmiddellijk te 
reinigen, zoniet houdt de stad zich het recht voor ambtshalve tot reiniging over te 
gaan dit op kosten van de overtreder. 

 

Artikel 1 ter 
 

Het is verboden om bedrijfsafval of daarvoor bestemde recipiënten achter te laten op 
openbare plaatsen, behalve tot aanbieding aan de natuurlijke personen of 
rechtspersonen die deze bedrijfsafvalstoffen inzamelen of ophalen. In dit geval mag 
de aanbieding op een openbare plaats uitsluitend gebeuren op de dag van de ophaling 
en in geen geval tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends, noch op zondag 
of een wettelijke feestdag. 
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Het achtergelaten bedrijfsafval en de daarvoor bestemde recipiënten mogen het 
verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers niet hinderen. Het afval moet worden 
aangeboden in een – in verhouding tot het aangeboden volume - voldoende aantal, 
afgesloten recipiënten, zodanig dat de plaats waar ze worden aangeboden in 
ordelijke staat verkeert. Afval dat op een openbare plaats verspreid wordt moet op 
initiatief van de aanbieder opgeruimd worden. 

 
 

Artikel 1 quater 
 

De uitbaters van vaste of mobiele verkooppunten die eetwaren of dranken verkopen 
die zich lenen voor consumptie ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid ( zoals 
frituren, nachtwinkels, snackbars, ijs- of gebakkramen, automaten voor eetwaren of 
dranken, automatenshops, enz…), zijn verplicht de openbare omgeving (binnen een 
straal van 10 meter) van hun verkooppunt net te houden door er de achtergelaten 
artikelen en resten weg te nemen en op te bergen. Zij dienen die zone zo nodig te 
reinigen, zodat er geen sporen van eetwaren of dranken achterblijven. 

 

Zij zijn verplicht ten behoeve van de klanten in de onmiddellijke nabijheid van het 
verkooppunt, op goed zichtbare plaatsen, afvalkorven te plaatsen van voldoende 
grootte en in voldoende aantal om op die manier hinder door (verpakkings)zwerfvuil 
te vermijden. De korven dienen een neutraal uitzicht te hebben en mogen op het 
openbaar domein op geen enkele manier gebruikt worden als reclamedrager. 

 

Zij dienen de korven of andere recipiënten op behoorlijke wijze tijdig en geregeld te 
ledigen, en te onderhouden. Tijdens de sluitingsuren en –dagen dienen zij de korven 
of andere recipiënten te verwijderen uit het straatbeeld, tenzij deze vast bevestigd zijn 
aan de gevel. 

 

Bij de plaatsing van de korven moet steeds een minimale doorgang van 1,5 meter 
vrijgelaten worden. Enkel waar een doorgang van 1,5 meter onmogelijk is, is een 
minimale doorgang van 1,2 meter toegelaten. 

 

Afval uit de korven dat in de openbare omgeving verspreid wordt, moet op initiatief 
van de uitbater opgeruimd worden. 

 
 

Artikel 1 quinquies 
 

Het uitdelen van stalen van gebruiks- of verbruiksproducten op het openbaar domein 
is slechts toegelaten in het kader van een evenement met een vergunde inname van 
de openbare weg (en met een aangeduide verantwoordelijke en een afgebakende 
evenementenzone), dat voorafgaandelijk en schriftelijk is toegelaten door het college 
van burgemeester en schepenen en de door hen eventueel opgelegde modaliteiten. 

 

De vergunning moet bij controle ter plaatse kunnen voorgelegd worden op 
eenvoudige vraag. 

 

Bij het uitdelen van drukwerk (o.a. flyers, pamfletten, reclamefolders,..), stalen of 
andere voorwerpen moet iedere verdeler zelf of via een helper instaan voor het 
oprapen van de door het publiek in de omgeving (binnen de evenementenzone of 
binnen een straal van 100m rond het verdeelpunt) weggeworpen exemplaren of 
voorwerpen. 

 

Het is verboden drukwerk, stalen of voorwerpen, andere dan processen-verbaal en 
preventiedrukwerken van de politie, preventiedrukwerk van stadsdiensten of 
parkeerretributiebonnen, op geparkeerde/gestalde voertuigen te plaatsen. 

De verdeler van drukwerk is aansprakelijk bij overtredingen van de bepalingen van 
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dit artikel. 

Indien de verdeler niet kan geïdentificeerd worden is de verantwoordelijke uitgever 
aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert 
dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus 
overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien er geen verantwoordelijke uitgever is 
vermeld op de flyers of stalen, kan het bedrijf of de organisator dat/die promotie voert 
eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt geleverd dat alles werd 
gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van 
dit artikel te verhinderen. 

 

Indien de door het publiek in de omgeving weggeworpen exemplaren of voorwerpen 
niet opgeraapt worden door de verdeler of zijn helper, zal de stad de exemplaren of 
voorwerpen ambtshalve laten verwijderen en de kosten voor reiniging van de 
openbare weg verhalen op de overtreder. 

 
Artikel 1 sexies 

 

Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen op adressen waar 
duidelijk is aangegeven dat dit niet gewenst is, evenals aan kennelijk leegstaande 
panden. 

 

Huis-aan-huis-bedelers van reclame en drukwerk dienen er voor te zorgen dat dit 
steeds volledig in de brievenbussen wordt gedeponeerd. 

De bedeler van ongeadresseerd reclamedrukwerk is aansprakelijk bij overtreding van 
de bepalingen van dit artikel. 

 

Indien de bedeler niet geïdentificeerd kan worden is de verantwoordelijke uitgever 
aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert 
dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus 
overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien er geen verantwoordelijke uitgever is 
vermeld op het drukwerk, kan de persoon of het bedrijf op wie de reclame betrekking 

 

heeft, eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt geleverd dat 
alles werd gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding 
van dit artikel te verhinderen. 

 

Artikel 1 septies 
 

Behoudens ingeval men in het bezit is van een door de burgemeester uitgereikt 
voederpasje, is het verboden op het openbaar domein verwilderde of wilde dieren te 
voederen. 

 

Artikel 1 octies 
 

Indien op het grondgebied van de stad een evenement plaatsvindt, dient de 
organisator ervan in te staan voor de inzameling en verwijdering van de vrijgekomen 
afvalstoffen. 

 

Minstens de fracties glas, papier & karton en PMD dienen selectief ingezameld te 
worden. De openbare wegen en plaatsen in de zone van en rond het evenement 
moeten uiterlijk om 6u 's morgens na de beëindiging ervan ontdaan zijn van alle door 
het evenement voortgebrachte afvalstoffen. Een gemotiveerde afwijking hierop kan 
toegestaan worden door de burgemeester. De ophaal- en verwerkingskosten van de 
ingezamelde afvalstoffen vallen ten laste van de organisator. 
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Artikel 2 
 

De eigenaar of begeleider die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, 
dient steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen van de 
hond in op te bergen. 

 

De hond waarover men het toezicht heeft, mag zijn uitwerpselen enkel achterlaten in 
de speciaal daartoe ingerichte hondentoiletten. Op alle andere openbare plaatsen is 
de eigenaar of begeleider verplicht de uitwerpselen te verwijderen door middel van de 
in het eerste lid bedoelde zakjes en de bevuilde zone te reinigen. 

 

Behoudens in de openbare afvalkorven of in de hondentoiletten, is het niet toegelaten 
het recipiënt met de uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen of op terreinen 
palend aan openbare plaatsen, noch in de openbare riolering. 

 
Artikel 2 bis 

Het is verboden te urineren of zich te ontlasten op openbare plaatsen, uitgezonderd 
in het publiek sanitair. 

 
Artikel 3 

De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend 
goed palend aan de openbare weg moet instaan voor de netheid van de gelijkgrondse 
of verhoogde berm en/of het trottoir, desgevallend met inbegrip van de 
straatgeveltuintjes en de greppel voor dat onroerend goed. 

 

In zones waar het trottoir/berm niet duidelijk afgescheiden is van de rijbaan (zoals in 
een woonerf), geldt diezelfde verplichting voor de gebruiker van een aanpalend 
onroerend goed of de eigenaar van een aanpalend ongebruikt roerend goed over een 
breedte van 1,5m vanaf de rooilijn. 

 

Al het afval en onkruid dat daarvan voortkomt moet verwijderd, verzameld en geborgen 
worden buiten de aanhorigheden van de openbare weg. Bij de verwijdering van het 
onkruid mogen geen bestrijdingsmiddelen/pesticiden gebruikt worden. 

 

Het afval en onkruid mag niet in de straatgreppels of rioleringsputjes geveegd 
worden. 

 

Artikel 4 

De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend 
goed palend aan de openbare weg moet het nodige doen zodat het trottoir grenzend 
aan het goed, van sneeuw en ijs wordt ontdaan en dit over een breedte van 1 meter. 
In verkeersvrije straten en pleinen, of in straten waar geen trottoir is aangelegd, geldt 
deze verplichting over een breedte van 1 meter. In beide omstandigheden wordt de 
afstand gemeten vanaf de rooilijn of de gevel of in geval van gelijkgrondse uitsprongen 
(zoals terrassen, ...) vanaf de uiterste grens van deze uitsprongen. 

 

In een onroerend goed waar 2 of meer studenten verblijven, is de eigenaar- 
verhuurder van het onroerend goed verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij 
maken van het trottoir grenzend aan het goed, en dit over een breedte van 1 
meter. Indien uit een huishoudelijk reglement blijkt dat hieromtrent een regeling 
werd uitgewerkt, is de persoon die in dit reglement wordt belast met het sneeuw- 
en ijsvrij maken van het trottoir, verantwoordelijk. De eigenaar dient het nodige 
materiaal voor het sneeuw- en ijsvrij maken van het trottoir te voorzien. 
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Onverminderd de bepalingen van de politieverordening op het voetgangersgebied, 
moeten weggeruimde sneeuw- en ijsmassa’s op de uiterste rand van de in het eerste 
lid vermelde 1 meter-lijn opgestapeld worden zodat ze niet op de rijbaan terechtkomen. 
Indien er geen ruimte genoeg is kunnen de sneeuw- en ijsmassa's op de rijbaan 
opgestapeld worden maar dienen de bushalten, de rioolmonden en hydranten van de 
waterleiding en de overige kunstwerken van openbaar nut onbelemmerd te blijven. 

 

Er mag geen gebruik gemaakt worden van dooizouten in de omgeving van bomen 
die zich bevinden in de trottoirstrook of bermstrook. 

 
Artikel 5 

 

Waar bestratingswerken uitgevoerd worden, zal het op het plaveisel uitgestrooide 
zand niet mogen weggenomen worden. 

 
Titel I bis. Aanplakkingen en aankondigingen 

 
Artikel 5 bis 

Het is verboden om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of aan te plakken of hierbij te helpen of 
bij te staan, op de openbare weg en op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar 
zijn, behoudens op de daartoe door het stadsbestuur voorziene aanplakborden voor 
vrije affichage of voor zover hiertoe vooraf en schriftelijk de toestemming of 
vergunning werd verkregen van de burgemeester. 

 

Per aanplakbord mag niet meer dan één aanplakbrief per aangekondigd evenement 
worden aangeplakt. 

Het is verboden aan verkeers- en lantaarnpalen op de openbare weg borden aan te 
brengen of hierbij te helpen of bij te staan. 

 

De persoon die de affiches en/of aankondigingen aanplakt of aanbrengt is 
aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel. 

 

Indien deze persoon niet geïdentificeerd kan worden is de verantwoordelijke uitgever 
aansprakelijk bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, tenzij hij het bewijs levert 
dat hij alles heeft gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus 
overtreding van dit artikel te verhinderen. Indien er geen verantwoordelijke uitgever is 
vermeld op de affiches of borden, kan het bedrijf of de organisator dat/die promotie 
voert eveneens aansprakelijk gesteld worden, tenzij het bewijs wordt geleverd dat alles 
werd gedaan om de betrokkene op zijn plichten te wijzen en zodus overtreding van dit 
artikel te verhinderen. 
 
Artikel 5 ter 

Het is verboden om reglementair aangebrachte aanplakkingen en opschriften te 
verwijderen of te overplakken. 

 
Titel I ter. Graffiti 

 
Artikel 5 quater 

 

Het is verboden om zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of 
onroerende goederen. 
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Titel II. Bevestiging van huisnummers, straatnaamborden, verkeersborden en andere 

nutsvoorzieningen aan gevels 
 

Artikel 6 
 

§1.De eigenaar van een gebouw is ertoe gehouden op de gevel van zijn gebouw 
straatnaamborden, tekens, armaturen, pictogrammen en andere nutsvoorzieningen 
aan te brengen of te laten aanbrengen. 

 

Deze verplichtingen zijn ook van toepassing wanneer de gevel achter de rooilijn ligt. 
 

§2.De eigenaar van een gebouw is verplicht er voor te zorgen dat het huisnummer of 
de reeks toegewezen huisnummers van op de rijbaan leesbaar zijn. 

 
Titel III. Netheid van de woningen en percelen 
 
Artikel 7 

Alle geveldelen of constructiedelen zichtbaar van op de openbare weg of waterweg 
dienen in een behoorlijke staat van netheid te worden gehouden of gesteld. 

 

Bij leegstaande panden dienen deuren en ramen op stevige en hermetische wijze te 
worden afgesloten, zodanig dat de toegang voor mens en dier verhinderd wordt. Daken 
dienen in zodanige behoorlijke staat te worden gehouden dat de toegang voor dieren 
verhinderd wordt. 

 

Artikel 8 
 

De eigenaar van een ongebruikt onroerend goed palend aan of zichtbaar vanaf de 
openbare weg of van op een waterweg is verplicht dit vrij te houden van zowel 
organische als van niet-organische afvalstoffen, door wie ook achtergelaten, en deze 
afvalstoffen in de daartoe bestemde recipiënten op te bergen. 

 

Hij dient het op dit terrein aanwezige (bouw)materiaal ordelijk op te stapelen. 
 
Artikel 9 

Iedere werf op privé-domein gelegen langs en/of zichtbaar vanaf de openbare weg 
moet minstens door een vaste of verplaatsbare afsluiting uit draadgaas worden 
afgesloten. De afsluiting moet mandicht zijn en minimum 2,4 m hoog zijn. 

 

De werfafsluiting dient te worden geplaatst van bij de aanvang van de werken en 
mag pas worden verwijderd na voltooiing van de werken. 

 

Op de werfafsluiting mag, behoudens vergunning, geen reclame of publiciteit worden 
aangebracht. 

 

Artikel 10 
 

Onbebouwde terreinen in straten met overwegend gesloten bebouwing, moeten 
worden afgesloten door middel van een minimaal 2,4 m hoge afsluiting. Deze 
afsluiting wordt zodanig geconstrueerd dat er geen opening gelaten wordt die 
sluikstorten mogelijk zou maken. 
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Titel IV. Gezondheidsmaatregelen m.b.t. woningen 
 

Artikel 11 
 

Iedere woning moet voorzien zijn van een waterinstallatie onder druk. Indien een 
distributienet aldaar nog niet is aangelegd, mag in afwachting daarvan putwater 
worden gebruikt voor alle huishoudelijke activiteiten. Putwater mag alleen als 
drinkwater worden gebruikt als het voldoet aan de criteria voor drinkbaar water. 

 

Artikel 12 
 

Geen ruimte in de kelderverdieping mag tot woonvertrek dienen, behoudens de ruimte 
waarvan het plafond hoger gelegen is dan 1m boven het maaiveld. Er dient een 
opendraaiend raam te zijn met een oppervlakte van minimum 1/10 van de netto- 
vloeroppervlakte. 

 

Titel V. Grachten 
 

Artikel 13 
 

Teneinde de goede afloop van het water te verzekeren, is de eigenaar gehouden de 
grachten die door zijn gronden lopen of deze scheiden van andere private 
eigendommen te allen tijde vrij te maken van zwerfvuil en ander afval en in de periode 
van 1 oktober tot 15 november te (laten) reiten (d.i. maaien van overtollige 
waterplanten en verwijderen van het maaisel) en indien nodig te (laten) ruimen (d.i. 
verwijderen van slib). Het maaisel moet binnen de 10 dagen afgevoerd worden. Het 
sediment mag bij ruiming enkel op de oever gedeponeerd worden indien het niet- 
verontreinigd is, gelet op de geldende milieunormen. 

 

Zijn uitgezonderd de grachten langsheen de buurtwegen waarvan zij een 
afhankelijkheid uitmaken en als dusdanig enkel dienstig zijn voor de afwatering van 
het hemelwater en de waterlopen van eerste, tweede en derde categorie waarvan 
het onderhoud de bevoegdheid is van respectievelijk het Vlaamse Gewest, 
deprovincie en het stadsbestuur, alsook in voorkomend geval, de grachten en/of 
waterlopen die onder het beheer van een polder of watering vallen. 

 
Titel VI. Het onderhouden van beplantingen op private gronden in de nabijheid van de 

openbare weg 
 

Artikel 14 
 

De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend 
goed palend aan de openbare weg is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de bomen 
en beplantingen zodanig onderhouden worden dat geen enkele tak ervan: 

 

1. over de rijweg hangt op minder dan 4,5 m boven de grond; 
 

2. over de gelijkgrondse berm of over het trottoir hangt op minder dan 2,5 m boven 
de grond; 

 

3. de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of 
het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert; 

4. de verkeerstekens bedekt; 
 

5. enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of 
voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting; 

 

6. het(de) huisnummer(s) bedekt. 
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Titel VII. Stedelijke openbare parken en plantsoenen 
 
Artikel 15 

 

In de openbare parken en plantsoenen is het verboden: 
 

1. afgesloten grasvelden te betreden, indien een specifiek bord dit verbiedt; 

2. heestermassieven en bloemenperken te betreden of te laten betreden; 
 

3. zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen; 

4 te kamperen of er de nacht door te brengen in tenten, auto’s, kampeer- en 
woonwagens, tenzij op de plaatsen die voldoen aan de wetgeving inzake kamperen; 

 

5. afsluitingen te beklimmen of te beschadigen. 
 
Artikel 16 

 

Tenzij men een toelating bekomen heeft van het college van burgemeester en 
schepenen of indien het anders bepaald wordt door de door het stadsbestuur 
aangebrachte verkeersborden en -tekens, is het verboden in de stedelijke openbare 
parken en plantsoenen met voertuigen te rijden, stil te staan of te parkeren. 
 
Artikel 17 

 

Behalve op de daartoe door het stadsbestuur aangeduide plaatsen en binnen de 
door het stadsbestuur bepaalde voorwaarden, is het verboden in de openbare 
parken en plantsoenen: 

 

1. om het even welke handelsactiviteit uit te oefenen of koopwaren uit te stallen, te 
verkopen of bij wijze van reclame aan te bieden; 

 

2. op welke wijze ook publiciteit te voeren; 

3. te collecteren; 
 

4. het bevroren water te betreden; 
 

5. op het water te varen of om het even welke watersport te beoefenen; 

6. er op gelijk welke wijze te vissen of dieren te vangen of achter te laten; 
 

7. open vuren aan te leggen; 
 

8. ruitersport te beoefenen; 

9. dieren te laten baden in het water; 
 

10. activiteiten te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is voor zichzelf of 
voor andere personen. 

 
Artikel 18 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan het gebruik van de openbare 
parken en plantsoenen of een deel ervan aan het publiek onttrekken. 

 

Gedurende deze periode is het verboden dit park of plantsoen te betreden. In 
voorkomend geval zal de openingstijd ter plaatse bestendig kenbaar gemaakt 
worden aan het publiek. 
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Titel VIII. Strafbepalingen 
 
Artikel 19 

 

Ingeval van overtreding van de artikelen 1 t.e.m. 18 van onderhavig reglement is de 
bevoegde gemeentelijke overheid gerechtigd tot het treffen van ambtshalve 
maatregelen, ten koste van de overtreder, voor dewelke deze laatste in gebreke is 
gebleven 

 

Alle verboden aanplakkingen en opschriften, zullen ambtshalve weggenomen 
worden. De kosten voor het reinigen en herstellen van de eigendommen en/of de 
openbare weg zullen verhaald worden op de overtreder. 

 
De inbreuken op de artikelen 1 tot en met 18 van dit reglement zullen gesanctioneerd 
worden met een maximale administratieve geldboete van 250 euro voor meerderjarige 
overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 120 euro voor 
minderjarige overtreders. 
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Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 maart 2016 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 20 februari 2017, 23 april 2018 en 18 december 2019 
en 21 juni 2021 
Bekendgemaakt op 23 maart 2016, 23 februari 2017, 24 april 2018 en 19 december 
2019 en 24 juni 2021 

 
 

Titel I. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Doel 

 

De Stad Gent regelt bij wijze van dit politiereglement de wijze van ophaling van 
huishoudelijke afvalstoffen op het Gentse grondgebied. 

 
Artikel 2. Definities 

 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis. 
 
a. IVAGO: Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Afvalbeheer in 
Gent en Omstreken, gesticht op 6 juni 1994 en goedgekeurd bij besluit van de 
Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse 
Aangelegenheden d.d. 10 oktober 1994. Statuten verschenen in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van 2 juli 1994 onder N.940702-75, meermaals gewijzigd. 

 
b. het decreet: decreet van de Vlaamse Raad van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

 
c. huisvuil: afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 17° 
(“huishoudelijke afvalstoffen”) van het decreet van de Vlaamse Raad van 23 december 
2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, meer 
bepaald de afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en waarvoor IVAGO een ophaling voorziet: restafval, GFT-afval, PMD-
afval, papier/karton, glas, grofvuil en textiel. 

 
d. K.G.A.: het klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong, overeenkomstig de 
bepalingen van het artikel 1.2.1 §2 45° van het besluit van de Vlaamse regering van 
17 februari 2012 tot vastlegging van  het Vlaams Reglement betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

 
e. met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: 
bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als 
huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van 
dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere 
huishouding. 
 
f. ophalen: de inzameling van huisvuil volgens de haalmethode waarbij IVAGO 
instaat voor de inzameling op de plaats waar de afvalstoffen zijn geproduceerd 
in daartoe door IVAGO voorgeschreven of toegelaten recipiënten. 

 
g. recipiënten: de objecten die door dit reglement worden voorgeschreven of zijn 
toegelaten voor de inzameling van huisvuil. De recipiënten kunnen verschillen 
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naargelang de woning zich in de C- zone (gebruik van containers), Z-zone (gebruik 
van zakken) of S-zone (gebruik van sorteerpunt) bevindt. Huisvuil waarvoor geen 
bijzonder recipiënt is voorzien moet worden aangeboden zoals hieronder 
beschreven. Op https://www.ivago.be/thuisafval/ophaling/ophaalkalender kan men 
terugvinden in welke zone - C-zone, Z-zone of S-zone – elke straat in Gent zich 
bevindt. 

 
h. sorteerregels: de door IVAGO voorgeschreven sorteerregels, zoals vermeld op de 
ophaalkalender. 

 
Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied 

§ 1. Dit reglement is van toepassing op alle inwoners van het Gentse grondgebied. 
 
§ 2. De ophaling van huishoudelijke afvalstoffen in Gent wordt uitgevoerd door de 
opdrachthoudende vereniging IVAGO. Andere verenigingen of bedrijven of 
particulieren mogen geen huishoudelijk afval ophalen of inzamelen tenzij met vooraf 
afgesloten overeenkomst met de opdrachthoudende vereniging IVAGO. 

 
§3. Niemand mag om het even welke huishoudelijke afvalstof afgeven of voor 
inzameling aanbieden aan andere geregistreerde of niet- geregistreerde 
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars dan deze daartoe aangewezen 
door het college van burgemeester en schepenen of door de opdrachthoudende 
vereniging IVAGO. 

 
Titel II. Ophalen van huisvuil 

 
Artikel 4. Vaststellen tijdstip ophaling 

 

IVAGO stelt jaarlijks de dagen vast waarop de verschillende afvalsoorten zullen 
worden opgehaald. De inwoners worden daarvan in kennis gesteld door een 
ophaalkalender. 

 

Voor appartementsgebouwen met meer dan tien wooneenheden kan IVAGO een 
bijzondere regeling voorzien. 
 
Artikel 5. Aanbieden op te halen huisvuil 

§1. Bewoners van een woning zijn verplicht het huisvuil dat door IVAGO wordt 
opgehaald te plaatsen op de openbare weg op de rand van het voetpad, tegen de 
gevel of, in voorkomend geval, tegen de voortuinafsluiting voor hun woning, en dit 
uitsluitend in de in dit reglement voorgeschreven recipiënten. 

 

In situaties waar dit onmogelijk zou blijken, dan wel moeilijk is of ongewenst, zoals 
bijvoorbeeld in situaties waar het voetpad ontbreekt of te smal is, in geval van 
wegenwerken, … - dit betreft een exemplarische, niet limitatieve opsomming -, 
moeten de recipiënten worden aangeboden op de voor het verkeer minst hinderlijke 
plaats of de door IVAGO voorgeschreven plaats. 

 

In afwijking van het eerste lid kunnen bewoners van een woning voor het aanbieden 
van restafval, gft, pmd, papier/karton en glas verplicht worden om gebruik te maken 
van ondergrondse containers zoals omschreven in titel X van dit reglement. In dat 
geval zijn de voorschriften in dit reglement die betrekking hebben op te gebruiken 
recipiënten voor het aanbieden van deze fracties niet meer van toepassing. 

 

http://www.ivago.be/thuisafval/ophaling/ophaalkalender
http://www.ivago.be/thuisafval/ophaling/ophaalkalender
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De bepalingen evenwel andere dan deze die de te gebruiken recipiënten van deze 
fracties betreffen, zijn blijvend geldig. 

 

In een woning die dienst doet als studentenhuisvesting, is de eigenaar-verhuurder 
van het onroerend goed verantwoordelijk voor de correcte aanbieding van het afval. 
Indien uit het huishoudelijk reglement van het studentenhuis blijkt dat hieromtrent 
een regeling werd uitgewerkt, is de persoon die in dit reglement wordt belast met het 
aanbieden van het afval verantwoordelijk. 

 
§2. In gebouwen met tien wooneenheden of méér is de syndicus, de beheerder of de 
vergadering van mede-eigenaars verantwoordelijk voor het correct aanbieden van 
restafval, gft, pmd, papier/karton en glas. 

 

In gebouwen met tien wooneenheden of méér dient restafval, gft, pmd, papier/karton 
en glas te worden aangeboden op de openbare weg op de rand van het voetpad of, in 
situaties waar dit onmogelijk zou blijken, op de door IVAGO voorgeschreven plaats, 
als volgt: 

 

a) ofwel, door gebruik te maken van door IVAGO ter beschikking gestelde niet 
geregistreerde verzamelcontainers waarin uitsluitend volgende recipiënten mogen 
worden verzameld: 

- voor restafval: 

• Tot en met 31 maart 2020 moet restafval aangeboden worden in gele 
huisvuilzakken van IVAGO met rode opdruk: 

            -  met een volume van 30 liter en een maximaal gewicht van 7 kg 

            -  met een volume van 60 liter en een maximaal gewicht van 15 kg 

• Vanaf 1 april 2020 moet restafval aangeboden worden in groene huisvuilzakken 
van IVAGO met blauwe opdruk: 

            - met een volume van 30 liter en een maximaal gewicht van 7 kg 

            - met een volume van 50 liter en een maximaal gewicht van 12.5 kg 

- voor pmd: lichtblauwe doorschijnende pmd-zakken met opdruk IVAGO 

            - met een volume 30 liter 

            - met een volume 75 liter 

 

b) ofwel, door gebruik te maken van door IVAGO ter beschikking gestelde 
geregistreerde verzamelcontainers. In dat geval zijn de voorschriften in dit reglement 
die betrekking hebben op te gebruiken recipiënten voor het aanbieden van deze 
fracties niet meer van toepassing. De bepalingen evenwel andere dan deze die de te 
gebruiken recipiënten van deze fracties betreffen, zijn blijvend geldig. 

 

In afwijking van het voorgaande lid kunnen bewoners van gebouwen met tien 
wooneenheden of méér voor het aanbieden van restafval, gft, pmd, papier/karton en 
glas verplicht worden om gebruik te maken van ondergrondse containers zoals 
omschreven in titel X van dit reglement. In dat geval zijn de voorschriften in dit 
reglement die betrekking hebben op te gebruiken recipiënten voor het aanbieden van 
deze fracties niet meer van toepassing. De bepalingen evenwel andere dan deze die 
de te gebruiken recipiënten van deze fracties betreffen, zijn blijvend geldig. 
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§3. Onverminderd de toepassing van voorgaande paragrafen, kunnen alle inwoners 
van Gent vrijwillig gebruik maken van ondergrondse containers voor restafval zoals 
omschreven in titel X van dit reglement, die voorhanden zijn op door IVAGO bepaalde 
centrum- en randlocaties van de stad. 

 

In  dat  geval zijn  de voorschriften in dit  reglement die betrekking hebben op te 
gebruiken recipiënten voor het aanbieden van deze fractie niet meer van toepassing. 
De bepalingen evenwel andere dan deze die de te gebruiken recipiënten van deze 
fractie betreffen, zijn blijvend geldig. 

 
Artikel 6. Tijdstip aanbieding afvalfracties 

§ 1. De aanbieder moet de verschillende afvalfracties op de openbare weg aanbieden 
ten vroegste vanaf de dag vóór de voorziene ophaling om 19 uur en ten laatste op 
de dag van de voorziene ophaling om 7 uur. Van juni tot en met september kan 
IVAGO beslissen om de ophaling vroeger te starten. Via hun website en sociale 
media zal hierover vooraf gecommuniceerd worden. 

 

Zij moeten voor het einde van de dag van de ophaling van de openbare weg worden 
verwijderd. 

§ 2. In bepaalde straten in de studentenbuurt is een uitzondering van toepassing. 
Deze straten zijn terug te vinden op https://stad.gent/studenten/op-kot/huisvuil. 

 

De aanbieder moet de verschillende afvalfracties op de openbare weg aanbieden ten 
vroegste vanaf 5 uur en ten laatste om 11 uur op de dag van de voorziene ophaling. 

 

Zij moeten voor het einde van de dag van de ophaling van de openbare weg worden 
verwijderd. 

 
Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden 

 

Wanneer de ophaling door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat op de 
vooropgestelde dag mogen de recipiënten in geen geval op de openbare weg blijven 
staan. Ze moeten  voor het einde van de dag van de vooropgestelde ophaling worden 
verwijderd tot de dag van de effectieve ophaling. 

 

Artikel 8. Verbod aanbieden bepaalde afvalstoffen 

Het is verboden om het onderstaande aan te bieden voor ophaling: 
 

- andere afvalstoffen dan huisvuil en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen zoals bedoeld in art. 1, in de daartoe geëigende recipiënten of 
ondergrondse containers; 

 

- gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in art. 3 19° van het decreet, die een bijzonder 
gevaar voor de gezondheid van de mens of het milieu opleveren of kunnen opleveren, 
of bijzondere afvalstoffen zoals bedoeld in art. 3 9° van het decreet die wegens hun 
aard, samenstelling, herkomst of verwijdering een bijzondere regeling behoeven; 

 

- Klein Gevaarlijk Afval zoals beschreven in artikel 1; 
 

- scherpe of kwetsende voorwerpen. 
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Artikel 9.  Verboden handelingen 
 

Het is verboden om 
 

- de op de openbare weg staande recipiënten te verplaatsen, te openen, te ledigen, er 
een gedeelte van de inhoud uit te halen of huishoudelijke afvalstoffen eraan toe te 
voegen; 

 

- huisvuil op de openbare weg of in de op openbare plaatsen voorziene afvalkorven 
achter te laten; 

 

- op de recipiënten andere kentekens aan te brengen dan deze door IVAGO 
voorgeschreven of toegelaten; 

 

- de elektronische gegevensdrager in de door IVAGO ter beschikking gestelde 
containers onleesbaar 

of onschrijfbaar te maken. 
 
Artikel 10. Verbod aanbieden bij onvoldoende ophaalkrediet 

 

Het is verboden om een container aan te bieden wanneer het saldo voor lediging, dat 
ingevolge artikel 3 van het retributiereglement op het ophalen en verwerken van huisvuil 
voor de ophaling verschuldigd is, ontoereikend is. Het bewijs van onvoldoende 
ophaalkrediet wordt geleverd door een aangestelde van IVAGO, na controle van het 
aantal ledigingen geregistreerd op de elektronische gegevensdrager door middel van 
een geijkt uitleesapparaat verbonden aan de ophaalwagen van IVAGO en na verificatie 
van de betaalde tegoeden. 

 
Titel III. Inzameling restafval 

 
Artikel 11. Restafval 

Restafval is brandbaar huishoudelijk afval dat niet selectief kan aangeboden worden. 
Enkel in de Z- zone mag gft-afval bij het restafval worden aangeboden. 

 

  Artikel 12. Aanbieding restafval rolcontainer 

§ 1. In de C-zone moet restafval aangeboden worden in een door IVAGO ter 
beschikking gestelde grijze rolcontainer, voorzien van een elektronische 
gegevensdrager, met een volume van 60, 120 of 240 liter. 

 

Op verzoek van een bewoner met kleine behuizing kan IVAGO, na controle over de 
onmogelijkheid om aan te bieden in een rolcontainer, een draagcontainer van 40 liter 
ter beschikking stellen. 

 
§ 2. De container moet met gesloten deksel en met het handvat naar de straatkant 
aangeboden worden. 

 
§ 3. De ophaalwagen maakt twee kipbewegingen om de container te ledigen. Het 
afval dient zodanig aangeboden te worden zodat er na deze kipbewegingen geen 
afval blijft vaststeken. 
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Artikel 13. Maximaal toegelaten gewicht container 

Volgende maximale gewichten worden in de containers toegelaten: 
 

- draagcontainer 40 liter: 10 kg 
 

- container van 60 liter: 15 kg 

- container van 120 liter: 30 kg 
 

- container van 240 liter: 60 kg 
 
Artikel 14. Aanbieding restafval huisvuilzakken 

 

§ 1. In de Z-zone moet restafval aangeboden worden in huisvuilzakken van IVAGO. 
 
§2. Tot en met 31 maart 2020 moet restafval in de Z-zone aangeboden worden in gele 
huisvuilzakken met rode opdruk met een volume van 30 of 60 liter. 
 
Per ophaling mogen bij een normale frequentie maximum 3 huisvuilzakken per 
bedieningspunt aangeboden worden.  

 
§3. Vanaf 1 april 2020 moet restafval in de Z-zone aangeboden worden in groene 
huisvuilzakken met blauwe opdruk met een volume van 30 of 50 liter. 

 

Per gezin mogen bij normale frequentie maximum 4 zakken van 50 liter per 
bedieningspunt aangeboden worden.  

 
§ 4. De zakken moeten zo dichtgemaakt zijn dat er een voldoende handgreep 
overblijft. 

 

Artikel 15. Maximaal toegelaten gewicht huisvuilzakken 
 

Het maximum toegelaten gewicht van de huisvuilzakken bedraagt: 
 

- huisvuilzakken 30 liter: 7 kg 

- huisvuilzakken 50 liter: 12.5 kg 

- huisvuilzakken 60 liter: 15 kg 
 

Titel IV. Inzameling GFT- afval 

 
Artikel 16. GFT-afval 

 

GFT-afval is organisch afval zoals onder meer aardappel- en fruitschillen, 
groenteresten, doppen van noten, theebladeren, koffiedik en papieren filters (geen 
koffiepads), papier van de keukenrol, mest van kleine niet-vleesetende huisdieren, 
verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, 
zaagmeel en schaafkrullen van onbehandeld hout, gemaaid gras, bladeren, 
onkruidresten, keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig), vlees- en 
visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen en 
oesterschelpen), vaste zuivelproducten (bv. kaas), eieren en eierschalen. 

 
Artikel 17. Aanbieding GFT-afval 

 

§ 1. GFT-afval moet aangeboden worden in een door IVAGO ter beschikking 
gestelde groene rolcontainer, voorzien van een elektronische gegevensdrager, met 
een volume van 60, 120 of 240 liter. 
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Op verzoek van een bewoner met kleine behuizing kan IVAGO, na controle over de 
onmogelijkheid om aan te bieden in een rolcontainer, een draagcontainer van 40 liter 
ter beschikking stellen. 

 
§ 2. De container moet met gesloten deksel en met het handvat naar de straatkant 
aangeboden worden. 

 
§ 3. De ophaalwagen maakt twee kipbewegingen om de container te ledigen. Het afval 
dient zodanig aangeboden te worden zodat er na de kipbewegingen geen afval blijft 
vastzitten. 

 
Artikel 18. Maximaal toegelaten gewicht container 

 

Volgende maximale gewichten worden in de containers toegelaten: 

- draagcontainer 40 liter: 10 kg 
 

- container van 60 liter: 15 kg 
 

- container van 120 liter: 30 kg 

- container van 240 liter: 60 kg 

 

Titel V. Inzameling PMD-afval 

 
Artikel 19. PMD-afval 

 

PMD-afval bestaat enkel uit plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons. Het maximaal toegelaten volume van deze verpakkingen is 8 liter. 

 
Artikel 20. Aanbieding PMD-afval 

 

PMD-afval moet aangeboden worden in een lichtblauwe doorschijnende pmd-zak 
van IVAGO met een volume van 75 liter. 

 

Artikel 21. Verbod vastmaking verpakkingen 
 

Het is niet toegelaten verpakkingen vast te maken aan de buitenkant van de zak. 
 
Titel VI. Inzameling papier/karton 
 
Artikel 22. Papier en karton 

Bij de afvalsoort papier en karton horen papieren zakken en kartonnen dozen, 
kranten, tijdschriften, folders, boeken, schrijfpapier en computerpapier. 

 
Artikel 23. Aanbieding papier en karton 

Papier en karton moet worden aangeboden in een stevige gesloten kartonnen doos 
of samengebonden met een touw. 

 
Artikel 24. Maximale hoeveelheid papier en karton 

De hoeveelheid is beperkt tot 0,5 m³. De aparte pakken of dozen mogen maximaal 
20 kg wegen. 
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Titel VII. Inzameling glas 

 
Artikel 25. Glas 

 

Bij de afvalsoort glas horen enkel doorzichtige glazen flessen, bokalen en flacons. 
 
Artikel 26. Aanbieding glas 

 

Glazen flessen, bokalen en flacons moeten worden aangeboden in een plastic emmer 
of stevige bak met gesloten bodem en zijwanden. Het glas moet leeg zijn en de 
doppen en deksels verwijderd. 

 
Artikel 27. Maximale hoeveelheid glas 

De hoeveelheid is beperkt tot 2 keer 60 liter. Een aangeboden bak of emmer mag 
maximaal 20 kg wegen. 

 
Titel VIII. Inzameling grofvuil 

 
Artikel 28. Grofvuil 

 

Met grofvuil worden volgende afvalstoffen bedoeld: 

- Brandbaar huishoudelijk afval dat te groot is om aan te bieden in een huisvuilzak of 
       container: kapotte zetel, plastic emmer, … 

- Hout: planken, meubels, ramen (zonder glas)… 
- Metaal: vogelkooi, emmer… 
- Matrassen : selectieve inzameling ( indien voldaan aan de voorwaarden te vinden op 

de website van IVAGO onder ‘afvalgids’. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden, 
wordt dit verwerkt als brandbaar afval). 

 
Artikel 29. Ophaling grofvuil 

Grofvuil wordt aan huis opgehaald overeenkomstig de modaliteiten en tarieven zoals 
vastgelegd in het retributiereglement. De grofvuilophaling gebeurt enkel op aanvraag. 

 
Artikel 30. Maximale hoeveelheid grofvuil 

Het op te halen grofvuil dient, brandbaar grofvuil, hout en metaal gescheiden van 
elkaar, op de voorziene dag van de ophaling aangeboden te worden. 

 

De maximaal toegelaten grootte van de aparte stukken is 2,20 meter. Het maximale 
gewicht van de aparte stukken is beperkt tot 70 kg. 

 
Artikel 31. Wegnemen, doorzoeken of bijplaatsen grofvuil 

 

Het is verboden het op de openbare weg geplaatst grofvuil weg te nemen, te 
doorzoeken of er iets bij te plaatsen. 

 
Titel IX. Inzameling asbetsthoudende materialen 

 
Artikel 32. Het asbesthoudend afval kan enkel afgeleverd worden op de 
hiervoor uitgeruste recyclageparken. Zowel het vervoer van de 
cement/hechtgebonden asbest als de aflevering op een recyclagepark kan 
enkel gebeuren mits het asbest volledig luchtdicht ingepakt is in een 
doorzichtige plasticfolie met een minimum dikte. Details met betrekking tot een 
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correcte aflevering en verpakking kan men vinden op de website van IVAGO. 
 

Titel X. Inzameling textielafval 

 
Artikel 33. Textielafval 

Onder textielafval verstaan we : alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), 
schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, 
tafelkleden, servetten…), lompen, textiel met een klein defect, e.d., die ontstaan door 
de normale werking van een particuliere huishouding. 

 
Artikel 34. Aanbieding textielafval 

 

§ 1. Het textielafval dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed 
gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textielafval mag niet nat, bevuild of totaal 
versleten zijn. 

 
§ 2. Nat, bevuild  en totaal versleten  textielafval mag worden meegegeven met het 
huisvuil. Textielafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of 
een selectieve inzameling, andere dan deze van het textielafval. 

 
Artikel 35. Inzameling textielafval 

Het textielafval wordt ingezameld op de recyclageparken van IVAGO en bij de 
kringloopcentra. Het textielafval wordt eveneens ingezameld in de textielcontainers 
geplaatst in opdracht van IVAGO die tijdens de halfjaarlijkse wijkinzamelmomenten 
gedurende twee weken opgesteld staan. 

 

Data van deze wijkinzamelmomenten staan vermeld in de afvalkalender. 

Buiten deze inzamelmomenten en –plaatsen is het verboden textielcontainers te 
plaatsen op de openbaar domein. 

 
Artikel 36. Erkende textielinzamelaars 

 

Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van 
erkende textielinzamelaars en die toelating hebben van het college van burgemeester 
en schepenen of de opdrachthoudende vereniging, waarmee ze een overeenkomst 
afgesloten hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op privé-terrein 
toegankelijk voor het publiek. 

 

De organisaties die deze containers plaatsen zijn verantwoordelijk om de omgeving 
rond de textielcontainers net te houden, namelijk vrij van zwerfvuil en sluikstorten. 
Huis-aan- huisinzamelingen van textielafval zijn verboden. 

 
Titel XI. Gebruik van ondergrondse containers 
 
Artikel 37. Ondergrondse containers 

 

Met het oog op het verplicht (voor de S-zone) dan wel vrijwillig gebruik van 
ondergrondse containers voor afval overeenkomstig artikel 4 worden al naargelang 
het geval volgende modules ter beschikking gesteld: 
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a) een restinwerpzuil, enkel te gebruiken voor restafval zoals gedefinieerd in artikel 
10, die de mogelijkheid biedt om twee volumes afval aan te bieden: een volume van 
maximum 60 liter en een volume van maximum 30 liter, waarbij gebruik kan worden 
gemaakt van standaard huisvuilzakken voor deze volumes; 

 

b) een glasinwerpzuil, enkel te gebruiken voor de afvalsoort glas zoals gedefinieerd 
in artikel 24; 

c) een papierinwerpzuil, enkel te gebruiken voor de afvalsoort papier en karton 
zoals gedefinieerd in artikel 21, die werkt volgens het ‘brievenbusprincipe’, met een 
inwerpopening van 40 bij 10 cm; 

 

d) een pmd-inwerpzuil, enkel te gebruiken voor pmd zoals gedefinieerd in artikel 18, 
die de mogelijkheid biedt om een volume van maximum 30 liter aan te bieden; 

e) een gft-inwerpzuil, enkel te gebruiken voor gft zoals gedefinieerd in artikel 15, die 
de mogelijkheid biedt een volume van 10 liter aan te bieden. 

 

 
Artikel 38. Gebruik containers 

§1. Alle ondergrondse containers kunnen slechts worden geopend door middel van 
een uniek genummerde toegangskaart, die tevens de toegangskaart is voor de 
recyclageparken en te verkrijgen is bij IVAGO. 

 

 
§ 2. Het gebruik van sommige containers is gekoppeld aan de betaling van een 
specifiek tarief dat kan verschillen al naar gelang de categorie van gebruikers 
waaraan de kaart is toegewezen. In dat geval zal de container slechts kunnen 
worden geopend als er voldoende krediet aanwezig is. 

 

Titel XII. Sanctionering 

 
Artikel 39. Sancties 

Inbreuken op de beschikkingen van artikel 3 § 2 en 3, 5 tot en met 10, 12 tot en met 
15, 17, 18, 20 tot en met 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31 en 34 tot en met 37 van dit 
reglement wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete van maximum 
120 EUR. 

 
De rechter kan ook, op verzoek van IVAGO, de terugbetaling van de door IVAGO 
gedane kosten, op een eenvoudige staat, geattesteerd door de burgemeester, 
uitspreken. 

 
Titel XIII. Opheffingsbepalingen 

 
Artikel 40. Opheffingsbepaling 

 

Huidige politiereglement heft het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke 
afvalstoffen goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 18 november 1997 
op. 
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Titel XIV. Inwerkingtreding 

 
Artikel 41. Inwerkingtreding (en duurtijd) 

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2016.   

Tweejaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

Hoofdstuk 5: Politiereglement betreffende de uitvoering van werken 
 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 december 1991 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 24 november 2014, 20 februari 
2017 
Bekendgemaakt op 13 december 1991, 27 maart 2005, 1 december 2014, 23 
februari 2017 

 
Artikel 1 
Alle mogelijke voorzorgen dienen te worden genomen om te beletten dat 
voorbijgangers en omwonenden worden gewond, bevuild of gehinderd of dat het 
gemak en de veiligheid van het verkeer in het gedrang wordt gebracht en de 
openbare weg wordt beschadigd en/of bevuild. 
Bij nieuwbouw en belangrijke verbouwingswerken moet een afsluiting van tenminste 
2m40 hoog opgericht worden, zo mogelijk bovenaan naar buiten hellend in een hoek 
van 45°. De deuren aangebracht in de afsluiting mogen niet naar buiten opengaan; ze 
moeten voorzien zijn van sloten en worden iedere dag gesloten bij het beëindigen van 
de werkdag. 

 
Artikel 2 
Behoudens overmacht, is de uitvoerder van de werken verplicht de burgemeester of 
zijn gevolmachtigde over de aard van de werken in te lichten minstens 14 dagen vóór 
het begin van de werken. 
Bij overmacht dient de burgemeester of zijn gevolmachtigde nog dezelfde dag 
ingelicht te worden. 

 
Artikel 3 
De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen. Ze worden - behoudens overmacht - zonder onderbreking 
voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke termijn beëindigd te zijn. 

 
Artikel 4 
De uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg of de ondergrondse 
leidingen te beletten en om ongevallen te voorkomen. 

 
Artikel 5 
Onverminderd de bewerkingen nodig voor hun plaatsing, moeten de materialen 
derwijze op de bouwwerf aangevoerd worden dat ze met een minimum van stof en 
lawaai kunnen worden verwerkt. 
Het is verboden om bouwmaterialen op de bouwwerven te leveren tussen 22 uur en 
6 uur, behalve met toelating van de burgemeester. 

 
Artikel 6 
Behoudens uitzondering toegestaan door de burgemeester, mogen de werken die 
stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen 
verspreiden, slechts aangevat worden na het aanbrengen van ondoordringbare 
schermen. 
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Artikel 7  
Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de werken weg te gooien of achter 
te laten op de openbare weg of te laten terechtkomen in afwateringsinrichtingen. Niet-
verontreinigd bemalingswater moet bij voorkeur opnieuw in de bodem gebracht 
worden. Wanneer dat redelijkerwijs niet mogelijk is, moet het niet-verontreinigd 
bemalingswater geloosd worden in een oppervlaktewater, een kunstmatige afvoerweg 
voor hemelwater of een leiding voor hemelwater. Het lozen in de openbare riolering is 
slechts toegestaan wanneer het conform de beste beschikbare technieken niet 
mogelijk is zich op een andere manier van het water te ontdoen. 
De aannemer is verplicht afbraakwerken en puin te besproeien ten einde het opjagen 
van stof te vermijden. 
Als de openbare weg door de werken of door vervoer van of naar de bouwwerf 
bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld schoonmaken. 

 
Artikel 8 
De hydranten, kabels, leidingen, riolen, riooldeksels en dergelijke die zich op of 
onder de in gebruik genomen oppervlakte bevinden moeten ingeval van defect 
onmiddellijk bereikbaar zijn voor de betrokken diensten. Indien die diensten zelf de 
plaats vrij moeten maken of indien er omwille van het niet nakomen van dit 
voorschrift grotere schade aangericht wordt, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten 
aangerekend worden. 
De straatnaamborden, pictogrammen, enz. ... die niet meer zichtbaar zouden zijn, 
moeten zonder beschadiging verplaatst en op de omheining bevestigd worden. Op 
het einde van de werken zullen zij door het stadsbestuur op kosten van de 
belanghebbende teruggeplaatst worden. 

 
Artikel 9 
Op de afsluitingen moet goed leesbaar door de uitvoerder van de werken een bord 
worden aangebracht met zijn naam, adres en telefoonnummer. Bij gebrek aan 
afsluiting dienen de gegevens elders op de werf goed leesbaar aangebracht te 
worden. 

 
Artikel 10 
De werken op de openbare weg, alsook de werken die gepaard gaan met een 
privatieve ingebruikneming van de openbare weg, zijn slechts toegelaten mits een 
voorafgaande vergunning, afgeleverd door de burgemeester, zoals bepaald in het 
politiereglement met betrekking tot de privatieve ingebruikneming van de openbare 
weg. 
In deze vergunning kunnen voorwaarden opgelegd worden teneinde de hinder tot 
een minimum te beperken, zowel voor de weggebruikers als voor de omwonenden. 
Voor de kleine werken of permanente onderhoudswerken uitgevoerd door of in 
opdracht van nutsbedrijven wordt, zowel inzake tijdsduur als omvang, een globale 
jaarvergunning afgeleverd. 
Ongeacht de opdrachtgever of uitvoerder moet een afzonderlijke vergunning 
aangevraagd worden wanneer de werken meer dan 5 kalenderdagen duren. 
De nutsbedrijven dienen hierbij het stadsbestuur contractueel te vrijwaren tegen 
aanspraken van derden. 
 
Ongeacht de opdrachtgever of uitvoerder kan de burgemeester, bij werken met 
belangrijke verkeershinder en na overleg met de aanvrager, de uitvoering geheel of 
gedeeltelijk buiten de normale werkuren opleggen. 
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Artikel 11 
§1.De privatieve ingebruikneming van de openbare weg voor het uitvoeren van 
werken mag op geen enkele manier dienen als parkeerruimte voor 
personenvoertuigen. 

 
§2. De openbare weg mag niet vroeger worden ingenomen dan één werkdag voor de 
aanvang van de werken. In behoorlijk verantwoorde omstandigheden kan de 
burgemeester hierop een uitzondering toestaan. 
Na de uitvoering van de werken en uiterlijk op de vervaldag van de vergunning 
dient de inname onmiddellijk op te houden. 

 
§3.Indien door de ingebruikneming van het trottoir geen 1m20 vrije doorgang meer 
aanwezig is voor de voetgangers, dient een obstakelvrij noodtrottoir te worden 
aangelegd tot 1m20 vrije breedte, dat eveneens toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers. In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester afwijkingen 
toestaan. 

 
§4.Onverminderd het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en de 
bepalingen betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op 
de openbare weg, moet bij de vergunningsaanvraag een beschrijving opgegeven 
worden met betrekking tot de verkeerssignalisatie. 

 
§5.Wanneer de ingebruikneming van de openbare weg geheel of gedeeltelijk 
beëindigd wordt, moet het stadsbestuur daarvan onverwijld op de hoogte 
gebracht worden. Mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag vóór de 
vervaldag kan eventueel een termijnverlenging worden toegestaan. 

 
§6.Voor het voeren van publiciteit op werfafsluitingen, steigers of ander materiaal 
dat gebruikt wordt bij het uitvoeren van werken, is een afzonderlijke vergunning 
vereist. 

 
Artikel 12 
Elke inbreuk op artikelen 1. t.e.m. 11 van dit reglement of op de besluiten krachtens 
dit reglement genomen door de burgemeester zal met een maximale administratieve 
geldboete van 120 euro worden gesanctioneerd voor meerderjarige overtreders, en 
een maximale administratieve geldboete van 60 euro voor minderjarige overtreders 
tenzij een wet hieromtrent andere bepalingen voorziet. 
Wegdek, trottoirs, rioolkolken, beplantingen, hydranten, kabelkasten, e.d. die ten 
gevolge van de werken werden beschadigd, zullen ambtshalve en op kosten van de 
betrokkene hersteld of vernieuwd worden. 
 
Artikel 13 
Dit reglement is niet van toepassing in het Havengebied zoals omschreven krachtens 
het Havendecreet van 2 maart 1999 van het Vlaamse Gewest houdende het beleid 
en het beheer van zeehavens, behalve in de woonstraten ervan. 
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Hoofdstuk 6: Politiereglement op de privatieve inname van de openbare weg 

of het openbaar domein 

 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 24 maart 2014, 24 november 
2014, 20 februari 2017 en 20 december 2021 
Bekendgemaakt op 27 maart 2005, 27 maart 2014, 1 december 2014, 23 februari 
2017 en 22 december 2021 

 
Artikel 1 
§1. Niemand mag de openbare weg of het openbaar domein van of in beheer van de 
Stad Gent op privatieve wijze innemen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning 
van de bevoegde overheid, tenzij de inname overeenkomstig artikel 1bis,§2 van dit 
reglement vrijgesteld is van vergunning.  
 
§2. Onder ‘privatieve’ inname wordt verstaan: elke inrichting, constructie of activiteit 
op of over de openbare weg of het openbaar domein, afwijkend van hetzij het normale 
gemeenschappelijke gebruik daarvan, hetzij het beheer en de inrichting daarvan door 
de bevoegde overheid zelf. Innames door andere overheden en instanties op het 
openbaar domein van de Stad Gent voor publiek of privaat gebruik zijn ook 
vergunningsplichtig. 
 
§3. Dit reglement doet geen afbreuk aan de specifieke regels die van toepassing 
kunnen zijn op bepaalde innames van de openbare weg of het openbaar domein, 
zoals nut- en infrastructuurwerken, bouwwerven, horecaterrassen, ambulante 
activiteiten, openbare markten, feesten, …, noch aan andere regelgeving op het vlak 
van onder meer stedenbouwkundige handelingen, erfgoed, milieu, reinheid en 
gezondheid, toegankelijkheid, veiligheid en openbare orde. 
 
Artikel 1bis 
§1. Een afzonderlijke vergunning voor de privatieve inname van de openbare weg of 
het openbaar domein is niet vereist wanneer de toelating op basis van onderhavig 
reglement reeds uitdrukkelijk opgenomen is in een ander besluit van de bevoegde 
overheid, zoals de omgevingsvergunning. 
 
§2. Zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht onder dit reglement, onverminderd de 
eventuele toepassing van specifieke regels zoals bedoeld de laatste paragraaf van 
artikel 1: 
 

1. Straat(gevel)tuinen en groenslingers, overeenkomstig de stedelijke 
reglementering; 

2. Inrichtingen, constructies of activiteiten die een omgevingsvergunning vereisen 
en waarvoor de toelating om de openbare weg of het openbaar domein in te 
nemen uitdrukkelijk geregeld wordt in de beslissing van de bevoegde overheid 
over deze vergunning; 

3. Gebouwonderdelen, gevelelementen of -bekleding die geen 
omgevingsvergunning vereisen, geen publicitair karakter hebben, geen interne 
of externe lichtbron bevatten en waarvan de uitsprong voorbij de rooilijn max. 
10 cm bedraagt; 
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4. Gevelborden en -belettering met zaakgebonden publiciteit die geen 
omgevingsvergunning vereisen, zonder interne of externe lichtbron, onder 
volgende cumulatieve voorwaarden: 
1. Boven de gevelopeningen van de gelijkvloerse verdieping en onder de 

dorpels van de gevelopeningen van de eerste verdieping; 
2. De uitsprong voorbij de rooilijn bedraagt onder 3 m hoogte max. 10 cm en 

vanaf 3 m hoogte max. 60 cm, met bijkomende voorwaarden: 
1. Haaks uithangbord: max. 60x60x10 cm (lxhxb), incl. gevelbevestiging; 
2. Gevelbelettering buiten woongebied met culturele, historische en/of 

esthetische waarde (CHE-gebied): losse belettering of op paneel; 
3. Gevelbelettering binnen woongebied met culturele, historische en/of 

esthetische waarde (CHE-gebied): enkel losse belettering, geen paneel; 
3. Aantal vrijgestelde elementen: 

1. Max. 1 dubbelzijdig uithangbord en 1 zaaknaam op gevel van hetzelfde 
pand; 

2. Pand met 2 of meer gevels palend aan de openbare weg of het openbaar 
domein: max. 2 dubbelzijdige uithangborden of 1 dubbelzijdig 
uithangbord en 1 zaaknaam; 

3. Pand met totale gevelbreedte van meer dan 25 m: max. 1 bijkomend 
dubbelzijdig uithangbord of 1 bijkomende zaaknaam. 

5. Regenwaterafvoerpijpen, onder volgende cumulatieve voorwaarden of andere 
reglementair toegestane afwijking: 

1. De uitsprong voorbij de rooilijn bedraagt max. 10 cm; 
2. Het onderste deel wordt tot 1 m hoogte uitgevoerd in gietijzer of een 

materiaal dat even goed bestand is tegen breuk of blijvende vervorming; 
3. De regenwaterafvoer (RWA) wordt correct aangesloten, zonder afloop 

op de openbare weg of het openbaar domein; 
4. De regenwaterafvoerpijp wordt geplaatst nadat de RWA technisch 

haalbaar is bevonden door FARYS en er met FARYS een overeenkomst 
is over de modaliteiten van de uitvoering en de daaraan verbonden 
kosten; 

5. Onderhoud en herstel van de regenwaterafvoerpijp blijft ten laste van de 
eigenaar. 

6. Gevelbanken voor particulier gebruik, onder volgende cumulatieve 
voorwaarden: 

1. De gevelbank is eenvoudig wegneembaar of demonteerbaar, zoals een 
losse zitplank op inklapbare muurbeugels; 

2. De gevelbank en het gebruik daarvan brengt de vrije doorgang en de 
veiligheid niet in het gedrang, en wordt na elk gebruik terug wegenomen; 

3. De gevelbank wordt niet gebruikt voor horeca- of andere economische 
activiteiten. 

7. Tijdelijke immoborden aan gevels, onder volgende cumulatieve voorwaarden: 
1. Het immobord hangt enkel aan het pand dat te koop of te huur staat en 

wordt onmiddellijk verwijderd na het voltrekken van de transactie; 
2. Het immobord hangt op min. 3 m hoogte en de uitsprong voorbij de rooilijn 

bedraagt max. 60 cm; 
3. Aantal vrijgestelde elementen: 

1. Max. 1 dubbelzijdig immobord op gevel van hetzelfde pand; 
2. Pand met 2 of meer gevels palend aan de openbare weg of het openbaar 

domein: max. 2 dubbelzijdige immoborden; 
3. Pand met totale gevelbreedte van meer dan 25 m: max. 1 bijkomend 
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dubbelzijdig immobord. 
Bij een pand met meerdere functies en/of woningen geldt de vrijstelling per te 
koop of te huur gestelde entiteit.  

8. Tijdelijke gevelversiering, onder volgende cumulatieve voorwaarden: 
1. Seizoensgebonden of andere occasionele versiering (eindejaar, geboorte, 

huwelijk, …) gedurende max. 2 maanden; 
2. Niet-publicitaire versiering, zonder interne of externe lichtbron tenzij dit 

toegestaan is op basis van een specifiek besluit of reglementering van de 
bevoegde overheid; 

3. De uitsprong voorbij de rooilijn bedraagt onder 3 m hoogte max. 10 cm en 
vanaf 3 m hoogte max. 60 cm. 

 
Artikel 2 
§1. Aan de vergunning voor de inname van de openbare weg of het openbaar domein 
kunnen voorwaarden verbonden worden. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor 
de stipte naleving van deze voorwaarden en andere toepasselijke reglementering.  
§2. Elke inname van de openbare weg of openbaar domein, strijdig met de 
vergunningsvoorwaarden, wordt geacht een niet-vergunde en dus wederrechtelijke 
inname te zijn, die aanleiding kan geven tot de maatregelen vermeld in artikel 3, 4 en 5. 

 
Artikel 3 
§1. Niet-vergunde innames van de openbare weg of het openbaar domein moeten op 
politiebevel of op bevel van de bevoegde ambtenaar onmiddellijk verwijderd worden. 
Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, kan de inname op kosten en risico 
van de overtreder verwijderd worden. 
§2. Als de niet-vergunde inname de veiligheid of doorgang van de weggebruikers in 
het gedrang brengt, of niet identificeerbaar is, kan de verwijdering zelfs zonder 
voorafgaand bevel op kosten en risico van de overtreder gebeuren 

 
Artikel 4 
§1. De bevoegde overheid kan de vergunning steeds éénzijdig wijzigen, schorsen 
of opheffen. De vergunninghouder wordt hiervan in kennis gebracht per 
aangetekende brief of ander voor ontvangst bevestigd bericht, waarin een termijn 
wordt gesteld om de inname te wijzigen of te verwijderen. 
§2. De vergunninghouder dient de inname binnen de gestelde termijn te wijzigen 
of verwijderen, en desgevallend de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen. 
Hij/zij doet zulks op eigen kosten en kan uit dien hoofde geen aanspraak maken 
op enige vergoeding. 

 

Artikel 5 
Inbreuken op de bepalingen van artikel 1 tot en met 4 van dit reglement kunnen 
gesanctioneerd worden met een maximale administratieve geldboete van 120 euro 
voor meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 60 
euro voor minderjarige overtreders. 
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Hoofdstuk 7: Politiereglement betreffende het in het bezit hebben van, verkopen 

of bedelen van al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten in de 

Overpoortstraat, Voetweg, Stalhof en Kramersplein 
 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2013 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014, 24 november 2014, 20 
februari 2017 
Bekendgemaakt op 27 juni 2013, 23 september 2014,1 december 2014, 23 februari 
2017 

 
Artikel 1 
Het is verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten, 
ongeacht hun vorm, in bezit te hebben op het openbaar domein in de Overpoort- straat, 
Voetweg, Stalhof en Kramersplein telkens tussen 20 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens. 

 
Artikel 2 
Het is de uitbaters van horecazaken gelegen in de Overpoortstraat, Voetweg, Stalhof 
en Kramersplein verboden om tussen 20 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens al dan niet 
alcoholhoudende dranken te verschaffen in glazen recipiënten voor verbruik op het 
openbaar domein. De verantwoordelijken van voornoemde zaken moeten er op toezien 
dat al dan niet alcoholhoudende dranken in glas steeds binnen in de zaak wordt 
geconsumeerd en mogen niet toelaten dat ter beschikking gestelde glazen recipiënten 
worden meegenomen uit de betrokken zaak. 
Elke uitbater van een horecazaak moet het verbod op een voor het publiek goed 
zichtbare plaats binnen de zaak op een bord aanbrengen, met daarop volgende 
boodschap: “ Tussen 20 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens mogen de ter beschikking 
gestelde glazen recipiënten niet uit de zaak worden meegenomen”. 

 
Artikel 3 
Het is verboden om in verkooppunten en bedelingspunten andere dan horecazaken 
gelegen in de Overpoortstraat, Voetweg, Stalhof en Kramersplein tussen 20 uur ’s 
avonds en 7 uur ’s morgens aan het publiek al dan niet alcoholhoudende dranken in 
glazen recipiënten te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke 
hoeveelheid ook. 
Elke uitbater van verkooppunten of bedelingspunten andere dan horecazaken moet 
dit verbod op een voor het publiek goed zichtbare plaats binnen het verkooppunt of 
bedelingspunt op een bord aanbrengen, met daarop volgende boodschap: “Tussen 
20 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens worden geen al dan niet alcoholhoudende 
dranken verkocht en/of aangeboden in glazen recipiënten”. 
Tevens moet elke uitbater van verkooppunten of bedelingspunten andere dan 
horecazaken het aanbod van dranken in glazen recipiënten gedurende de duur van 
het verbod afschermen zodat dit aanbod volledig aan het zicht van het publiek wordt 
onttrokken. 

 

Artikel 4 
Inbreuken op artikel 1 van dit reglement worden gesanctioneerd met een maximale 
administratieve geldboete van 60,00 euro. Een herhaalde inbreuk binnen het jaar zal 
worden gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 120,00 euro. 
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Inbreuken op artikel 2 en 3 van dit reglement worden gesanctioneerd met een 
maximale administratieve geldboete 60,00 euro. Een herhaalde inbreuk binnen het 
jaar zal worden gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 
250,00 euro. 
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Hoofdstuk 8: Politiereglement op het sluitingsuur van drankgelegenheden en het 

openhouden van die gelegenheden na het gewoon sluitingsuur 

 
 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 maart 1977 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 24 november 2014, 20 februari 
2017 
Bekendgemaakt op 27 maart 2005, 1 december 2014, 23 februari 2017 

 
Artikel 1 
De uitbaters van koffiehuizen en van publieke inrichtingen waar gegiste en sterke 
dranken worden geserveerd en die niet milieuvergunningsplichtig zijn, moeten hun 
drankgelegenheid sluiten om 1 uur ’s nachts. 

 
Artikel 2 
Het is verboden zich in een der hierboven genoemde inrichtingen te bevinden na het 
sluitingsuur en in voorkomend geval zullen de verbruikers door de politie verzocht 
worden het lokaal te verlaten. 

 
Artikel 3 
De burgemeester is gemachtigd op bepaalde dagen of op verzoek van de 
betrokkene, verlenging van het bij artikel 1 vastgestelde sluitingsuur toe te staan. 
De uitbater van een inrichting die geen bestendige vergunning bezit, kan voor een 
bepaalde nacht door consignatie van de verschuldigde som of door zijn kennisgeving 
aan de Lokale Politie, vóór het gewoon sluitingsuur, de toelating verwerven zijn 
inrichting na het gewoon sluitingsuur open te houden, mits in dit laatste geval op de 
eerstvolgende werkdag de belasting die hierop van toepassing is te betalen aan de 
Stadskas. 

 
Artikel 4 
De vermelding van het sluitingsuur zal door de zorgen van de uitbater op duidelijke 
en zichtbare wijze in de gelagzaal uitgehangen worden. 

 
Artikel 5 
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 1, 2 en 4 worden gesanctioneerd met een 
maximale administratieve geldboete van 120 euro voor meerderjarige overtreders, en 
een maximale administratieve geldboete van 60 euro voor minderjarige overtreders. 
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Hoofdstuk 9:  Politiereglement op de verplichte aangifte van dienstpersoneel 

tewerkgesteld in voor het publiek toegankelijke inrichtingen van verbruik en 

vermaak 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 februari 1948 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 26 maart 2007, 24 november 2014, 20 februari 
2017 en 25 maart 2019 
Bekendgemaakt op 29 maart 2007, 1 december 2014, 23 februari 2017 en 26 maart 
2019 

 

 

Artikel 1 
De houder(s) van een voor het publiek toegankelijke inrichting, is (zijn) gehouden om 
via het e-mailadres medegedeeld door de politie aangifte te doen van: 

 
a)  de indiensttreding, uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding; 

 
b)  de uitdiensttreding, uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de beëindiging 

van de aangegeven tewerkstelling 
 
van de op die plaats tewerkgestelde personeelsleden, 
waar in die inrichting gewoonlijk: 

 
1) de uitba(a)t(st)er of het personeel meedrinkt met het publiek; 
2) de uitba(a)t(st)er of het personeel zich ontkleedt ter vermaak van het publiek; 
3) door de uitba(a)t(st)er of het personeel aan paaldansen wordt gedaan; 
4) door de uitba(a)t(st)er of het personeel topless wordt opgediend; 
5) de uitba(a)t(st)er of het personeel klanten lokt door te poseren voor het raam. 

 
Elke aangifte moet door de houder van de inrichting of een gevolmachtigde, 
persoonlijk, op het daartoe aangeduide politiebureau, binnen een termijn van 14 
dagen, te rekenen vanaf de dag van indiensttreding of uitdiensttreding worden 
bevestigd. 

 
Artikel 2 
Op gemotiveerd verzoek van de betrokken houder(s), kan de burgemeester, na het 
inwinnen van het advies van de zonechef, de bevoegde hoofdpolitiecommissaris of 
politiecommissaris, de opheffing van de verplichting tot aangifte, voorzien in de 
artikelen 1 en 2 van dit reglement, ten voorlopige en persoonlijke titel verlenen, in de 
hiernavolgende gevallen: 

 
a)  wanneer het gaat om publiek toegankelijke inrichtingen, waar het vaststaat dat 

het naleven van de opgelegde verplichting tot aangifte van het personeel als niet 
noodzakelijk voorkomt. 

 
b)  wanneer het gaat om personeel dat alleen kunstprestaties levert en kan worden 

vastgesteld dat deze personen niet komen verbruiken met de klanten.Deze 
opheffingen zijn steeds herroepelijk en zullen schriftelijk aan de aanvragers 
kenbaar worden gemaakt. Het indienen van een verzoek tot opheffing ontslaat 
de aanvragers echter niet de voorgeschreven aangifte te vervullen. 
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Artikel 3 
De aangifte van de indiensttreding dient te omvatten: 

 
a)  Naam van de inrichting van inschrijving 
b)  naam en voornaam van het personeelslid 
c)  de werknaam 
d)  plaats en datum van geboorte 
e)  de nationaliteit; 
f) plaats, straat en huisnummer van de inschrijving, in de Belgische 

bevolkingsregisters of in het buitenland; 
g)  de werkelijke verblijfplaats 
h)  de uitgeoefende functie 
i) uurrooster 
j) de datum van indiensttreding 
k)  Een kopie van de identiteitskaart of het paspoort en een kopie van de Dimona- 

aangifte 
 
Bij de aangifte van een uitdiensttreding, volstaat het, wanneer de indiensttreding 
reeds met alle details werd vermeld, op te geven: 

 
a)  Inrichting van uitschrijving 
b)  de naam en voornaam van het personeelslid 
c)  de datum van uitdiensttreding. 
d)  kopie van de Dimona-aangifte uitdiensttreding 

 
Artikel 4 
De aangifte, gedaan overeenkomstig de voorschriften van dit reglement, brengt geen 
opheffing mee van het aangeven van alle andere inlichtingen, vereist door andere 
wettelijke bepalingen of stedelijke reglementen, verordeningen of taksen. 

 
Artikel 5 
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 1, 3 en 4 van dit reglement worden 
gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 60 euro, zijnde het 
verzuim van aangifte, de laattijdige aangifte, de onvolledige aangifte, de niet 
bevestiging van de aangifte, het verstrekken van onjuiste gegevens, het weigeren tot 
verstrekken van de nodige inlichtingen 
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Hoofdstuk 10: Politiereglement op het uitoefenen van portiersactiviteiten aan 

Gentse horeca-inrichtingen 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2011 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 25 juni 2013, 24 november 2014, 20 februari 
2017 en 25 maart 2019 
Bekendgemaakt op 27 juni 2013, 1 december 2014, 23 februari 2017 en 26 maart 2019 

 
 

Titel I. Algemene bepalingen 

 
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement, wordt verstaan onder: 
1° portiersactiviteiten: het toezicht op en de controle van personen aan de in- en/of 
uitgang van voor het publiek toegankelijke plaatsen met het oog op het verzekeren 
van de veiligheid zoals bepaald in artikel 1, §1, 5° van de Wet tot regeling van de 
private en bijzondere veiligheid 
2° horeca-inrichtingen: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal die/dat, 
ongeacht de toegangsvoorwaarden, permanent ingericht is om maaltijden en/of 
dranken voor consumptie al dan niet ter plaatse te bereiden en/of op te dienen, en dit 
zelfs gratis 
3° portier: persoon die portiersactiviteiten uitoefent 
4° bewakingsonderneming: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die, anders dan 
in het verband van een arbeidsovereenkomst, een activiteit uitoefent bestaande in de 
blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van portiersactiviteiten. 

5° incident: een storend voorval en/of onvoorziene gebeurtenis, een tussenkomst 
waarbij een portier en/of personeelslid dient tussenbeide te komen in de horeca- 
inrichting of aan de toegang ervan. 

 
Artikel 2 
Elke horeca-inrichting die portiersactiviteiten laat uitvoeren en elke bewakings- 
onderneming of interne bewakingsdienst die portiersactiviteiten uitvoert op het 
grondgebied van de Stad Gent dienen zich te houden aan de bepalingen van dit 
politiereglement, onverminderd de geldende reglementering op de private en 
bijzondere veiligheid. 

 

Titel II. Bewakingscamera 

 
Artikel 3 
Ook al bedraagt de oppervlakte van het voor het publiek toegankelijke gedeelte van 
de plaats minder dan 100 m2, elke horeca-inrichting die portiersactiviteiten laat 
uitvoeren, dient een bewakingscamera aan te brengen bij de in- en/of uitgang. De 
camera dient gericht te zijn op de in- en/of uitgang. 

 
Artikel 4 
De portiersactiviteiten kunnen slechts plaatsvinden binnen het gezichtsveld van de 
bewakingscamera waarvan de beelden worden geregistreerd en bewaard. 
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Artikel 5 
De beelden worden 1 maand bewaard en moeten kunnen voorgelegd worden op 
verzoek van de politie. 

 
 

Titel III. Incidentenmelding 

 
Artikel 6 
a. Elke horeca-inrichting die portiersactiviteiten laat uitvoeren moet elk incident 
binnen de 3 werkdagen melden aan de Horecacoach en de Cel Private Veiligheid 
van de politie (via het formulier ‘incidentenmelding’ bij diezelfde instanties te 
bekomen). 

 

b. De incidentmelding vermeldt verplicht, naast de naam, het identificatienummer en 
de uitgevoerde activiteiten van de portier: 

 

- duidelijke omschrijving van de probleemsituatie; 
 

- datum en uur van het voorval; 
 

- een duidelijke persoonsomschrijving van de persoon met/door wie het probleem is 
ontstaan; 

 

- de identiteit van eventuele getuigen; 
 

- de maatregelen die door de portier werden genomen; 
 

- in geval van weigering van toegang of in geval van uitzetting uit de zaak de reden 
voor dit optreden; 

- het feit van al dan niet verwittigen van de politie. 
 
Artikel 7 
Ernstige onregelmatigheden worden onmiddellijk telefonisch aan de politie gemeld 
via het noodnummer 101. 

 
Titel IV. Vermelding gegevens voor melding discriminatie in het uitgaansleven 

 
Artikel 8 
Elke horeca-inrichting die portiersactiviteiten laat uitvoeren dient aan de ingang van 
de zaak het sms-nummer en emailadres voor melding van discriminatie duidelijk 
zichtbaar en permanent kenbaar te maken. Hiervoor dient gebruik te worden 
gemaakt van het standaardformulier dat wordt uitgereikt door de Stad Gent. 

 

Titel V. Strafbepalingen 

 
Artikel 9 
Voor zover niet door hogere reglementering gesanctioneerd, worden inbreuken op de 
beschikkingen van artikel 3 tot en met 8 van dit reglement gesanctioneerd met een 
maximale administratieve geldboete 250 euro voor meerderjarige overtreders, en een 
maximale administratieve geldboete van 120 euro voor minderjarige overtreders. 
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Hoofdstuk 11: Politiereglement op de verplichte mededeling van het bedrag van de 

gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten zoals bepaald in artikel 4 van het 

Woninghuurdecreet 
 
 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 maart 2019 
Bekendgemaakt op 26 maart 2019 

 

 
 

Artikel 1 
Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis 
houdt de verplichting in om bij elke officiële of publieke mededeling, zijnde alle 
vormen van aankondiging op eender welke drager, minstens het bedrag van de 
gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten te vermelden. 

 
Artikel 2 
Het niet of onvolledig naleven door de verhuurder of zijn gevolmachtigde van de in 
artikel 1 vermelde verplichting wordt bestraft met een maximale administratieve 
geldboete van 60 euro 
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Hoofdstuk 12: Politiereglement op de bedelarij 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2011 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014, 20 februari 2017 
Bekendgemaakt op 30 juni 2011, 1 december 2014, 23 februari 2017 

 
Artikel 1 
Het is op het ganse grondgebied verboden te bedelen op een agressieve manier, 
onder meer door het opdringerig aanklampen van voorbijgangers. 

 
Artikel 2 
Het is op het ganse grondgebied verboden bij het bedelen gebruik te maken van 
dieren. 

 
Artikel 3 
Het is op het ganse grondgebied verboden te bedelen op trottoirs waar de doorgang 
van voetgangers of de toegang naar gebouwen bemoeilijkt kan worden. 

 
Artikel 4 
Het is op het ganse grondgebied verboden te bedelen op de rijbaan of ten aanzien 
van de bestuurders of passagiers van voertuigen op de rijbaan, onder meer op of in 
de nabijheid van kruispunten. 

 

 

Artikel 5 
Het is op het ganse grondgebied verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met 
het doel een aalmoes te bekomen. 
 
Artikel 6 
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 1 tot en met 5 van dit reglement wordt 
gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 120 euro voor 
meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 60 euro 
voor minderjarige overtreders. 
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Hoofdstuk 13: Reglement inzake het organiseren van barbecues op de daartoe 

bestemde plaatsen op het openbaar domein al dan niet met eigen toestel 
 

 
 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 mei 2008 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 23 maart 2009, 25 mei 2010, 24 november 2014, 
20 februari 2017 
Bekendgemaakt op 29 mei 2008, 26 maart 2009, 27 mei 2010, 1 december 2014, 
23 februari 2017 

 
 

Titel I. Aanduiding zones 

 
Artikel 1 
Alleen in bepaalde openbare parken is het organiseren van barbecues toegestaan. 
Het college van burgemeester en schepenen zal in uitvoering van dit reglement de 
precieze locaties bepalen en de barbecuezones binnen deze locaties afbakenen. 

 
Titel II. Barbecueseizoen en einduur 

 
Artikel 2 
Het barbecueën op het openbaar domein is enkel toegestaan in de periode van 
1 april tot 1 oktober. 
Bovendien is het barbecueën maar toegestaan tot 22 uur (periode is gewijzigd, 
voorheen 15 maart tot 15 oktober). 

 

Titel III. Vast Barbecuestelsel 

 
Artikel 3 
Op de aangeduide plaatsen voorziet de Stad Gent in een vast barbecuestel. 
Dit vast barbecuestel bestaat uit: een betonnen onderstel met rooster, 2 betonnen 
werktafeltjes, een zandton en een aston met schep. 
Het vast barbecuestel staat vrij tot ieders beschikking en kan worden gebruikt 
naargelang zijn beschikbaarheid. 
Het moet na gebruik perfect gereinigd worden met een bijzondere zorg voor de 
roosters. 

 

Titel IV. Eigen Barbecuestelsel 

 
Artikel 4 
In de voorziene zones kan ook met een eigen barbecuestel gebarbecued worden. 
Alleen barbecues op houtskool zijn toegestaan. Elektrische barbecues en barbecues 
op gas zijn niet toegelaten. 
Het eigen barbecuestel moet geplaatst worden op een stevige, onbrandbare 
ondersteuning. 
Het barbecuestel mag in geen enkel geval geplaatst worden in de nabijheid van 
brandbaar materiaal (bijvoorbeeld onder bomen, afhangende takken,…). 
Als binnen dezelfde zone verschillende barbecuestellen worden geplaatst, moet er 
tussen deze stellen een minimumafstand van 1,5 m gerespecteerd worden. 
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Titel V. Veiligheid 

 
Artikel 5 
Voor het aanmaken van de houtskool mag alleen gebruik worden gemaakt van 
reukloze aanmaakblokjes. 
Het is verboden de barbecue aan te maken met petroleumblokjes, met vloeibare 
aanmaakstoffen of met takken. 
Naast de reeds door de Stad Gent voorziene blusmiddelen (zand,…) moet in de 
nabijheid van de barbecue steeds minimaal één brandblusapparaat of een fles water 
worden voorzien. 
Van zodra de barbecuestellen aangestoken zijn, is permanent toezicht noodzakelijk 
tot het vuur gedoofd is. Smeulende resten moeten geblust worden vooraleer ze te 
deponeren in de daartoe voorziene aston. 
Alle mogelijke maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid te 
garanderen. 

 
Titel VI. Verbodsbepaling 

 
Artikel 6 
Het is verboden: 
- de voorbehouden zone privatief in gebruik te nemen, af te sluiten of af te 
bakenen voor eigen gebruik; 
- bijkomende constructies op te zetten (tenten, luifels,…); 
- kampvuren of open vuren aan te maken; 
- om het even welke handelsactiviteit uit te oefenen of koopwaren uit te stallen, te 
verkopen of bij wijze van reclame aan te bieden; 

- de openbare orde en rust te verstoren. 
 
Titel VII. Afval 

 
Artikel 7 
De zone waar werd gebarbecued, moet in oorspronkelijke en propere staat 
achtergelaten worden. 
Na het barbecueën moet alles opgeruimd worden. Alle afval moet worden 
gedeponeerd in de daartoe voorziene afvalrecipiënten. 

 
 

Titel VIII. Aansprakelijkheid 

 
Artikel 8 
De Stad Gent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of 
schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit 
de toepassing van dit reglement. 

 
Titel IX. Sanctionering 

 
Artikel 9 
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 1 tot en met 7 van dit reglement worden 
gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 60 euro 
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Hoofdstuk 14: Politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -

plaatsen 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van19 november 1990 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 oktober 1991, 22 mei 1995, 27 juni 2005, 26 
juni 2012, 24 november 2014, 20 februari 2017 en 23 mei 2022 
Bekendgemaakt op 12 november 1991, 26 mei 1995, 30 juni 2005, 28 juni 2012, 23 
februari 2017 en 25 mei 2022 

 
 

Titel I. Algemene regelen op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -  plaatsen 

 
Artikel 1 
Dit reglement is van toepassing op alle door het stadsbestuur ingerichte en 
uitgeruste sport – en recreatiecentra en – plaatsen zoals zwembaden, sporthallen, 
sportterreinen, speelterreinen, kampeerterreinen en watersportterreinen. 

 
1. Het is verboden er: 

 

a) heestermassieven, bloemperken, afgesloten grasperken te betreden of te laten 
betreden; 

 

b) grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen; 
 

c) afsluitingen te beklimmen; 
 

d) schade toe te brengen aan gebouwen, uitrusting of omheining of aan de flora of 
fauna van die terreinen of plaatsen. 
e) glazen en alle andere glasverpakkingen te gebruiken of mee te nemen (dit is enkel 
toegelaten in de cafetaria). 
f) zich op andere wijze dan via de door de organisatie voorziene toegangen 
ongecontroleerde toegang te verschaffen tot gebouwen of besloten gebieden     

 

2. Beschadigingen moeten onverwijld aan de beheerder van het terrein of plaats ter 
kennis worden gebracht. 
 

 

Artikel 2 
1. Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdanig gesignaleerde plaatsen 
is het verboden er: 

 

a) te varen of om het even welke watersport te beoefenen; 
 

b) te hengelen, te vissen, of dieren te vangen of achter te laten; 
 

c) ruitersport te beoefenen; 
 

d) te kamperen of er de nacht door te brengen. 
 

2. Buiten het kampeerseizoen is het verboden er caravans en mobilhomes te 
plaatsen of achter te laten. 

 

3. Het plaatsen, achterlaten of parkeren van motorvoertuigen die niet meer kunnen 
rijden, aanhangwagens, reclamevoertuigen alsmede auto's en slepen met een 
hoogst toegelaten gewicht van meer dan 3,5 ton is er te allen tijde verboden, 
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behoudens dienstvoertuigen en voertuigen van leveranciers. 
 

 

4. Publiciteit is er slechts toegelaten mits naleving van de voorwaarden bepaald in 
het Reglement van inwendige orde op de sportaccommmodaties geëxploiteerd en 
ter beschikking gesteld door Farys/TMVW Gent 

 

5. Het uitoefenen van enige handelsactiviteit en het collecteren is er verboden, 
behoudens voorafgaandelijke toelating.  
 
Artikel 3 
1. Dieren, met uitzondering van assistentiehonden of dieren  die bewaking of politie 
begeleiden, zijn niet toegelaten in de accommodaties of op het strand van de 
Blaarmeersen. Assistentiehonden op het strand worden aangelijnd aan de 
aanlijnplaats voor assistentiehonden, als de begeleider in het water gaat.   
.  

 

2. Het is verboden dieren te laten baden in de waters. 
 
Artikel 4 
Het is verboden de bevroren waters te betreden, tenzij uitzondering toegelaten bij 
burgemeestersbesluit dat ter plaatse door aanplakking is bekend gemaakt. Deze 
plaatsen zullen door borden en afsluitingen worden afgebakend. 

 
Artikel 5 
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door de 
verantwoordelijken van het stedelijke sport- en recreatiecentrum of -plaats gegeven 
richtlijn. 

 
Artikel 6 
1. Wapens, scherpe voorwerpen of gevaarlijke speeltuigen mogen in de stedelijke 
sport- en recreatiecentra of -plaatsen niet binnengebracht of gebruikt worden tenzij 
uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van het centrum of de plaats en onder 
diens voorwaarde(n). 

 

2. Het gebruik van tele-geleid speelgoed, modelboten of -vliegtuigen is er verboden als 
zulks door het veroorzaakte lawaai hinderlijk of door de uitgevoerde verrichtingen 
gevaarlijk is. 
 

3. Het is verboden activiteiten  te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is 
voor zichzelf of voor de aanwezigen. 

 

4.1. Het gebruik door het publiek van muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen 
waarvan het geproduceerde geluid duidelijk hoorbaar is op het openbaar domein, 
zoals radio's, is er verboden. 

 

4.2. Het geluid voortgebracht door muziekinstallaties op terrassen binnen het domein 
vergunde cafetaria's mag niet storend zijn voor de recreanten. In voorkomend geval 
kan het college van burgemeester en schepenen geluidsbeperkend optreden. 

 
Artikel 7 
1. De gangen en kleedkamers van de zwembaden, de sportterreinen en sporthallen 
mogen slechts betreden worden door de deelnemers aan de desbetreffende 
sportbeoefening. 
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2. Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen 
bevinden. 

 
Artikel 8 
De stedelijke kampeerterreinen zijn slechts toegankelijk voor de er ingeschreven 
kampeerders en de bezoekers die vooraf aan de receptie ingeschreven zijn. 

 

Artikel 9 
1. Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren 
en de bezoekers stipt de richtlijnen volgen die hen door de brandweer en de politie 
worden gegeven. 

 

2. Het is de organisatoren verboden: 
a) een groter aantal bezoekers tot het gebouw of het terrein toe te laten dan voorzien 
door de brandweer of politie. 

 

b) om op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen en de uitgangswegen 
geheel of gedeeltelijk te belemmeren of de nuttige breedte ervan te verminderen o.m. 
door het aanbrengen van technische installatie, kassa's, publicitaire voorwerpen of elke 
andere losse of vaste installatie. 

 

3. De organisatoren moeten er voor zorgen dat het vrije gebruik van elke 
uitgangsdeur of nooduitgang steeds en zonder enige belemmering mogelijk blijft. 

 
 

Titel II. Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen 

 
Artikel 10 
Onverminderd de beschikkingen van titel 1 zijn navolgende bepalingen 
supplementair van toepassing op het Sport- en Recreatiepark "Blaarmeersen". 

 
Artikel 11 

Motor- en bromfietsen zijn verboden op de wandelwegen, sportvelden, ligweiden en 
op het strand. 

 
Artikel 12 
Behoudens voorafgaande vergunning van de burgemeester is het verboden er 
autorijlessen te geven of voertuigen te reinigen, te herstellen of te onderhouden. 

 
Artikel 13 
1. Het gebruik van de vijver is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. 

 

2. Het betreden van het eiland in de vijver is te allen tijde verboden. 
 
Artikel 14 
Het gebruik van motorboten is verboden, behoudens om dienstredenen en bij 
evenementen. 

 
Artikel 15 
Het is verboden te zwemmen buiten de afgebakende zwemzone. Bij het beoefenen 
van de duiksport is het verboden alleen te duiken. 
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Artikel 16 
Bij het zeilen en surfen dragen de sportbeoefenaars een reddingsvest, aangepast 
aan de beoefende sport. 

 
 
 

Titel III. Watersportbaan Georges Nachez. 

 
Artikel 17 
Dit hoofdstuk is, onverminderd de beschikkingen van titel 1 van toepassing op de 
Watersportbaan Georges Nachez met inbegrip van de inhammen, de aanleg- plaatsen 
en -steigers, de dijken en oevers, de gradinen en startplatforms, en op de Leiearm van 
Ekkergem vanaf de aardedam ter hoogte van Aan de Bocht tot aan de Overzet, hierna 
genoemd Watersportbaan. 

 
Artikel 18 
De toegang tot de Watersportbaan is toegelaten onder de verantwoordelijkheid van 
de bezoekers, behoudens een verbodsbesluit van de burgemeester. 

 
Artikel 19 
1. Het is verboden de Watersportbaan te besmetten of te bevuilen door er eender 
welke soort voorwerpen of stoffen in te werpen, te laten vloeien of achter te laten. 
Uitzondering wordt gemaakt voor het door vissers gebruikte visvoer of lokaas. 

 

2. Het is verboden aan de Watersportbaan op welke wijze ook of door 
onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg schade toe te brengen aan de bedding, de 
oevers en alle andere aanhorigheden. 

 

Artikel 20 
1. De Watersportbaan mag bevaren worden met roei- en paddelboten, waterfietsen 
en gelijkaardige vaartuigen. 

 

2. Voor het gebruik van zeilboten is voorafgaande vergunning nodig van de 
burgemeester. 

 
Artikel 21 
1. Het gebruik van motorboten of vaartuigen voorzien van een buitenboordmotor is er 
verboden, behalve: 

 

a) voor de boten die aan toegelaten wedstrijden of manifestaties deelnemen, mits de 
bestuurders zich schikken naar de hen opgelegde voorwaarden. De snelheid in de 
zwaaikom is beperkt tot maximum 150 meter per minuut. 

 

b) voor de boten van het stadsbestuur of van diensten of personen door het 
stadsbestuur aangesteld om er werken te verrichten of toezicht uit te oefenen. 

 

2. In geval van waterskimanifestaties mogen de skiërs niet vertrekken vanuit de 
zwaaikom. 
 
Artikel 22 
1. Genieten voorrang van doorvaart in de hierna vermelde rangorden: 
a) de boten van het stadsbestuur of van diensten of personen door het stadsbestuur 
aangesteld om er werken te verrichten of toezicht uit te oefenen; 
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b) de motorboten die uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden voor de beoefening 
van watersporten tijdens de wedstrijden of de vooroefeningen; 

 

c) de zeilboten waarvoor vergunning is afgeleverd; 
 

d) de gewone roei- en paddelboten, de waterfietsen en gelijkaardige vaartuigen. 
 

2. De vaarbewegingen van de boten bedoeld onder punt 1.b) en d) van huidig artikel 
moeten gebeuren in tegenwijzerszin. 

 
Artikel 23 
1. Wedstrijden mogen slechts gehouden worden mits voorafgaandelijke vergunning 
van de burgemeester. 

 
2. Tijdens die wedstrijden is het bevaren van de Watersportbaan verboden, 
behoudens voor de deelnemers en de toezichtsvaartuigen. 

 
Artikel 24 
1. Het ankeren is verboden. 

 

2. Het meren en aanleggen is slechts toegelaten op de daartoe bestemde plaatsen. 
 
Artikel 25 
Een voorafgaande vergunning van de burgemeester is vereist voor: 
a) het bevaren of het gebruiken van de Watersportbaan met of voor publicitaire 
doeleinden; 

 

b) de exploitatie van overzetplaats(en); 
 

c) het verhuren van pleziervaartuigen. 
 

Artikel 26 
1. De eigenaar, schipper of gebruiker van een vaartuig dat gezonken is moet: 
a) zonder verwijl de politie hiervan verwittigen; 

 

b) boven of nabij die plaats een baken of boei aanbrengen, waarop bij dag een rode 
vlag en bij nacht een in alle richtingen uitstralend wit licht voorkomt; 

 

c) het vaartuig zo spoedig mogelijk vlot brengen. 
 

2. Indien dit laatste niet binnen een aanvaardbare tijd is gebeurd of indien het 
gezonken vaartuig hinder of gevaar betekent voor het gebruik van de 
Watersportbaan zal het op kosten en risico van de eigenaar ambtshalve gelicht en 
verwijderd worden. 

 
Artikel 27 
1. Het gebruik van telegeleide modelboten is alleen toegelaten in de daartoe 
bestemde zone van de zwaaikom. 

 

2. Enkel elektrische aangedreven modellen en telegeleide zeilboten zijn toegelaten. 
 

3. De gebruikers moeten: 
 

a) in het bezit zijn van een geldig afgeleverde zendvergunning; 
 

b) voldoende verzekerd zijn inzake aansprakelijkheid tegenover derden; 
 

c) de vrije frequenties gebruiken. 
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Artikel 28 
1. Het is verboden te vissen: 
a) tijdens de watersportwedstrijden en de vooroefeningen in het daartoe 
voorbehouden deel van de Watersportbaan; 

 

b) van op de gedeelten van de oevers voorbehouden voor hengelwedstrijden 
waarvoor de burgemeester vergunning heeft verleend. De organisatoren van die 
hengelwedstrijden zorgen voor de duidelijke afbakening van de zone waarbinnen de 
wedstrijd gehouden wordt; 

 

c) van op de gedeelten van de oevers waar een vergunde exploitatie van overzet of 
pleziervaartuigen gelegen is of die is voorbehouden aan de beoefening van 
watersport; 

 

d) van op boten, aanlegplaatsen en startplatforms; 
 

e) op de tribunes tijdens watersportfeesten of -wedstrijden. 
 

2. Het is verboden zich op welke wijze ook te water te begeven om er te vissen. 
 
Artikel 29 
1. Het recreatievissen aan de Watersportbaan is alleen toegelaten van de boord 
boven het wateroppervlak en niet vanaf de openbare weg of het wandelpad. 

 
De vissers mogen door hun materiaal en activiteiten op generlei wijze het wandelpad 
op de openbare weg bezetten en/of de gebruikers ervan hinderen. 
2. Het werphengelen is toegelaten mits het werpgewicht de 10 gr. niet overschrijdt. 

De hengel moet in liggende positie opgesteld worden. 

 

3. a) Het matchhengelen is toegelaten tot max. 20 m vanaf de oever. 
 

b) Het gebruik van de klassieke schuifdobber is alleen toegelaten in de beide 
zwaaikommen. 

 

4. Het vissen met de werphengel is verboden op dagen voorbehouden aan 
watersportwedstrijden en vooroefeningen. 

 
Artikel 30 
Het zwemmen, individueel, in clubverband of voor wedstrijden is enkel toegelaten 
mits voorafgaande vergunning van de burgemeester. 

 
 

Titel IV. Strafbepaling 

 
Artikel 31 
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 1 tot en met 9, 11 tot en met 16 en 18 tot en 
met 30 van dit politiereglement worden gesanctioneerd met een maximale 
administratieve geldboete van 250 euro voor meerderjarige overtreders, en een 
maximale administratieve geldboete van 120 euro voor minderjarige overtreders. 
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Hoofdstuk 15: Politiereglement betreffende de beoefening van de hengelsport op 

de viswaters van de stad Gent 

 
 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 1999 
Gewijzigd op 26 november 2001, 28 januari 2003, 21 maart 2005, 24 november 
2014, 20 februari 2017 
Bekendgemaakt op 25 februari 1999, 29 november 2001, 29 januari 2003, 27 maart 
2005, 1 december 2014, 23 februari 2017 

 
 

Titel I. Algemene bepalingen 

 
Artikel 1 
Onderhavig reglement is van toepassing op de vijvers behorende tot het stedelijk 
patrimonium of waarop het stadsbestuur toezicht uitoefent. 

 
Artikel 2 
Voor visvijvers waarvoor een bijzondere stedelijke vergunning vereist wordt, wordt 
deze verstrekt door de Sportdienst de volgorde 
van de aanvragen. 

 
Artikel 3 
Het is verboden te vissen in vijvers, tenzij anders vermeld. 

 
Artikel 4 
Voor de visvijvers die in concessie zijn gegeven geldt het huishoudelijk reglement 
opgemaakt door de concessiehoudende vereniging. 

 
Artikel 5 

Behoudens anders vermeld in de bijzondere bepalingen is het verboden hengel- 
wedstrijden te houden. 

 
Artikel 6 
Elke hengelaar zal er voor zorgen dat er geen beschadigingen worden veroorzaakt 
aan oevers, dijken en omliggende beplanting. 

 
Artikel 7 
Het is verboden andere hengelaars of recreanten te hinderen. 

 
Artikel 8 
Het is enkel toegelaten te vissen van op vaste oevers. 

 
Artikel 9 
Iedere houder van een visverlof en, indien vereist, een bijzondere stedelijke 
vergunning, mag vissen met twee hengels tenzij anders vermeld. 
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Titel II. Bijzondere bepalingen 

 
I. Bepalingen betreffende het vissen in de hieronder opgesomde vijvers 

 
Artikel 10 
Vijvers waarvoor een bijzondere stedelijke vergunning wordt vereist of de 
toelating wordt geregeld via de concessiehouder: 
a)Braemkasteelstraat - Frans Tochpark; 
b)Meierij; 
c) Pieter Cieterslaan - Dienstencentrum Wondelgem. 

 
Artikel 11 
Vijvers waarvoor een verplicht visverlof door de Vlaamse Gemeenschap wordt 
vereist: 
a) Drieselstraat - Oostakker; 
b) Watersportbaan. 

 
Artikel 12 
Vijvers waarvoor naast het verplicht visverlof tevens een bijzondere stedelijke 
vergunning wordt vereist: 
a) Paul Van Tieghemlaan - Dienstencentrum Mariakerke 
b) Het visgebied binnen het Eiland Malem: 
− Vrijwilligersweg 
− Gijzelaarsweg 
− Parachutistenweg 
c) Blaarmeersen. 
Voor het visgebied binnen het Eiland Malem komen enkel 
gepensioneerden en personen met een handicap in aanmerking. 

 

Artikel 13 
Per vijver wordt het aantal bijzondere stedelijke vergunningen bepaald naar rato van 
1 per 2 meter bevisbare oever. 

 
Artikel 14 
Voor de vijvers die zich in een parkgebied bevinden, dienen de hengelaars zich te 
houden aan de geldende openingsuren van het domein. 

 
Artikel 15 
Voor de vijver in de Drieselstraat te Oostakker kan het stadsbestuur aan hengel- 
verenigingen met zetel te Gent toelating geven tot het organiseren van kleinschalige 
hengelwedstrijden met maximum 25 deelnemers. De aanvraag tot het inrichten van 
wedstrijden dient te worden gericht aan de burgemeester. 
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II. Bepalingen betreffende het vissen op de vijver van het stedelijk recreatiedomein 
Blaarmeersen 

 
Artikel 16 
Een bijzondere stedelijke vergunning voor het vissen op de vijver van het Sport- en 
Recreatiepark Blaarmeersen wordt alleen uitgereikt aan de houders van een visverlof 
uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap, op vertoon van dat visverlof en 
identiteitskaart. De retributie voor deze visvergunning bedraagt 25 euro per 
kalenderjaar; het secretariaat van het Recreatiepark Blaarmeersen verzorgt de verkoop 
van deze vergunningen. 

 
Artikel 17 
Het vissen is enkel toegelaten binnen de openingsuren van het domein: 
van 8.00 uur tot 23.00 uur. 

 
Artikel 18 
Het vissen is enkel toegelaten in de daartoe voorziene zone en vanaf de speciaal 
gebouwde vissteigers. 

 
Artikel 19 
Het vissen is verboden tijdens watersportwedstrijden en hun vooroefeningen. 

 
Artikel 20 
Het gebruik van lokaas is beperkt tot 1 kg per dag per hengelaar. 

 
III. Bepalingen betreffende het vissen op de Watersportbaan Georges Nachez 

 
Artikel 21 

Het is toegelaten wedstrijden op de Watersportbaan te organiseren mits vooraf- 
gaande aanvraag en toestemming van de burgemeester. De aanvragen moeten 
worden ingediend bij de Sportdienst. 

 
Artikel 22 
Het vissen aan de Watersportbaan is alleen toegelaten vanaf de boord en de bermen 
en niet vanaf de openbare weg of het wandelpad. De vissers mogen door hun materiaal 
of hun activiteiten op generlei wijze het wandelpad of de openbare weg bezetten of de 
gebruikers ervan hinderen. 

 
Artikel 23 
Het is verboden te vissen: 
a)tijdens de watersportwedstrijden en de vooroefeningen in het daartoe voor- 
behouden deel van de Watersportbaan; 
b)van op gedeelten van de oever waar een vergunde exploitatie van overzet- of 
pleziervaartuigen gelegen is of die strikt is voorbehouden 
voor de beoefening van watersport; 
c) van op aanlegplaatsen, startplatforms en boten; 
d)van op de voor het publiek aangelegde staanplaatsen tijdens watersportfeesten of - 
wedstrijden. 
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Artikel 24 
Het is voor recreatieve hengelaars verboden om te vissen van op de gedeelten van 
de oever waarvoor de burgemeester een speciale toelating tot het houden van 
hengelwedstrijden heeft gegeven. De organisatoren zullen daags voordien de 
wedstrijdzone duidelijk afbakenen en aanduiden. 

 
Artikel 25 
Het werphengelen is toegelaten mits het werpgewicht de 10 gr niet overschrijdt. De 
hengel moet in liggende positie opgesteld worden. 

 
Artikel 26 
Het matchhengelen is toegelaten tot maximum 20 m uit de oever. Het klassieke 
hengelen met de schuifdobber is alleen toegelaten in de beide zwaaikommen. 

 
 

Titel III. Strafbepalingen 

 
Artikel 27 
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 3, 5 tot en met 12 en 14 tot en met 26 
onderhavig reglement zullen gesanctioneerd worden met een maximale 
administratieve geldboete van 60 euro. 
Bij niet-naleving zal de in artikel 2 vermelde bijzondere stedelijke 
vergunning administratief geschorst worden. De gemeenteraad beslist over de 
eventuele teruggave na advies van de Sportdienst. 
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Hoofdstuk 16: Politiereglement inzake openbare veiligheid, openbare orde en rust, 

openbare gezondheid, beheersing van overlast aan en op de Gentse 

binnenwateren 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 oktober 2006 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014, 20 februari 2017 
Bekendgemaakt op 25 oktober 2006, 1 december 2014 en 23 februari 2017 

 

 
Titel I. Toepassingsgebied 

 
Artikel 1 
Dit reglement is van toepassing op de waterwegen op het grondgebied van de stad 
Gent, met uitzondering van de waterwegen behorende tot het havengebied zoals 
afgebakend in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, definitief vastgesteld door 
de Vlaamse Regering op 15 juli 2005, de Getijden-Schelde, de Ringvaart en het 
kanaal van Zwijnaarde, zoals vastgelegd op het Aanmeerplan dat als bijlage 1 is 
toegevoegd aan dit reglement. 

 
 

Titel II. Begripsomschrijvingen 
 
 

Artikel 2 
Voor de toepassing van dit politiereglement wordt verstaan onder: 
1.Aanmeren: Met een vaartuig ligplaats innemen aan of in de nabijheid van de 
kade/oever van de waterweg. 

2. Vaartuig: Elk drijvend of varend toestel of voorwerp van welke aard ook, met 
inbegrip van de tuigen zonder waterverplaatsing, zoals de zeeschepen, de 
binnenschepen, de woonvaartuigen, de pleziervaartuigen, de bedrijfsvaartuigen, 
vlotten, pontons, drijvende werktuigen, baggermolens, bokken, elevatoren, 
watervliegtuigen, kajaks, kano's, zeilplanken, surfplanken, of andere gelijkaardige 
tuigen. 
3. Binnenschip: Een vaartuig, niet zijnde een zeeschip, daadwerkelijk gebruikt voor 
het bedrijfsmatig vervoer van goederen. 
4.Pleziervaartuig: Een vaartuig met een lengte van minimum 2,5 m, initieel 
geconstrueerd en op de markt gebracht voor (niet bedrijfsmatige) recreatie. 
Worden – ongeacht hun lengte - niet aanzien als pleziervaartuig: alle vaartuigen voor 
strandvermaak, zoals jetski’s jetscooters, waterscooters en gelijkaardige 
gemotoriseerde vaartuigen, kano’s, kajaks, gondels, roeiboten, waterfietsen, 
zeilplanken, en andere (al dan niet-gemotoriseerde) vaartuigen voor strandvermaak. 
5. Woonvaartuig: 
- Een vaartuig dat daadwerkelijk gebruikt wordt voor bewoning 
- Een onbewoond vaartuig, initieel geconstrueerd, ingericht en op de markt gebracht 
om hoofdzakelijk gebruikt te worden als woonverblijf en bijgevolg naar bouw, inrichting 
of uiterlijke kenmerken duidelijk als dusdanig te herkennen is ; 
- Een onbewoond vaartuig dat zodanig werd omgebouwd dat bewoning mogelijk is 
geworden doch de oorspronkelijke bestemming van het vaartuig grotendeels teniet 
werd gedaan. 
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6. Bedrijfsvaartuig: Een vaartuig, niet zijnde een binnenschip, dat daadwerkelijk 
gebruikt wordt voor de uitoefening van enig bedrijf (vb. scheepsreparatie, toeristische 
rondvaart, hotel, 
restaurant, café, atelier, …) of van socio-culturele activiteiten (vb. concert, toneel, 
tentoonstelling, feesten, dansgelegenheid, …). 
6.1. Passagiersvaartuig: Een bedrijfsvaartuig dat gebruikt wordt voor het transport 
van personen, ongeacht of op het vaartuig horeca-activiteit plaats vindt 
6.2. Horecavaartuig: Een bedrijfsvaartuig dat gebruikt wordt voor horeca-activiteit, 
zonder transport van personen. 
7. Gezagvoerder: De persoon die aan boord van een vaartuig het gezag voert, met 
de leiding van het vaartuig belast is of die het gezag in feite waarneemt, en bij gebreke 
hieraan, de eigenaar van het vaartuig. 

 
 

Titel III. Algemeen aanmeerverbod 
 

Artikel 3 
Er geldt een algemeen aanmeerverbod voor vaartuigen ter hoogte van de kaaien en 
oevers die met een rode lijn zijn aangeduid op het Aanmeerplan. 
Het aanmeerverbod geldt niet indien het vaartuig wordt opgehouden 
- ten gevolge van een bevel van de bevoegde overheid; 
- ten gevolge van een belemmering in de scheepvaart; 
- ten gevolge van de werking van sluizen, bruggen of andere kunstwerken; 
- ten gevolge van een tijdelijke storing van de vaarinrichting van het vaartuig. 
Het aanmeerverbod geldt evenmin voor vaartuigen die in opdracht van de overheid 
aanmeren, voor vaartuigen die in wacht liggen met het oog op herstelling in de 
daarvoor op het aanmeerplan aangeduide zones, en voor binnenschepen. 

 

Titel IV. Aanmeerverbod voor bepaalde types van vaartuigen 
 

Artikel 4 
4.1. Ter hoogte van kaaien en oevers die met een paarse lijn zijn aangeduid op het 
Aanmeerplan, geldt een aanmeerverbod voor alle vaartuigen met uitzondering van 
pleziervaartuigen. 
4.2. Ter hoogte van kaaien en oevers die met een groene lijn zijn aangeduid op het 
Aanmeerplan, geldt een aanmeerverbod voor alle vaartuigen met uitzondering van 
woonvaartuigen en pleziervaartuigen. 
4.3. Ter hoogte van kaaien en oevers die met een oranje lijn zijn aangeduid op het 
Aanmeerplan, geldt een aanmeerverbod voor alle vaartuigen met uitzondering van 
horecavaartuigen, woonvaartuigen en pleziervaartuigen. 
Het aanmeerverbod vermeld in artikel 4.1. t/m 4.3. geldt niet indien het vaartuig wordt 
opgehouden 
- ten gevolge van een bevel van de bevoegde overheid; 
- ten gevolge van een belemmering in de scheepvaart; 
- ten gevolge van de werking van sluizen, bruggen of andere kunstwerken; 
- ten gevolge van een tijdelijke storing van de vaarinrichting van het vaartuig. 
Het aanmeerverbod geldt evenmin voor vaartuigen die in opdracht van de overheid 
aanmeren, voor vaartuigen die in wacht liggen met het oog op herstelling in de 
daarvoor op het aanmeerplan aangeduide zones, en voor binnenschepen 
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Titel V. Voorschriften inzake veiligheid, stabiliteit, vaarwaardigheid en wonen op 

vaartuigen 

 
Artikel 5 
a) Elk vaartuig dat aanmeert op de Gentse binnenwateren, moet voldoen aan de 
elementaire vereisten inzake veiligheid, stabiliteit en vaarwaardigheid. 
Minstens dient elk vaartuig – uitgezonderd vaartuigen voor strandvermaak - te 
beschikken over: 
- een bewijs van technische keuring inzake vaarwaardigheid; 
- een bergingsverzekering; 
- een brandverzekering. 
Het vaarwaardigheidsattest en de betalingsbewijzen van de verzekeringspremies 
moeten door de gezagvoerder/eigenaar op het eerste verzoek van de bevoegde 
overheid voorgelegd worden. 
b) Elk vaartuig dat aanmeert op de Gentse binnenwateren, moet lens worden gehouden 
door gebruik van een door een hulpmotor aangedreven lenspomp , hetzij middels het 
aanwenden van een elektrische dompelpomp of middels gebruik van een manueel 
bediende lenspomp, elk op zich van voldoende capaciteit in verhouding tot de 
afmetingen van het vaartuig. 
c) Indien een vaartuig dreigt te zinken of de openbare veiligheid op een andere wijze 
in het gedrang brengt, dient de gezagvoerder onmiddellijk alle noodzakelijk 
maatregelen te nemen. Bij acuut gevaar, of wanneer aan het bevel van de 
gemeentelijke overheid geen gepast gevolg wordt gegeven, kan de burgemeester 
ambtshalve en op kosten van de gezagvoerder optreden, onverminderd de 
bevoegdheid van de waterwegbeheerder. 
d) De gezagvoerder van een vaartuig dat aan de grond is gelopen, gezonken of 
gestrand, moet dit vaartuig vlot brengen en verwijderen naar de daartoe door de 
burgemeester aangewezen plaats; Dit geldt ook ten aanzien van alles wat vanop het 
vaartuig in het water of aan de wal is terecht gekomen. Bij acuut gevaar, of wanneer 

aan het bevel van de gemeentelijke overheid geen gepast gevolg wordt gegeven, 
kan de burgemeester ambtshalve en op kosten van de gezagvoerder optreden, 
onverminderd de bevoegdheid van de waterwegbeheerder. 
e) Elk vaartuig moet permanent in goede staat worden onderhouden, inzonderheid 
met in achtneming van de vaarwaardigheid en de stabiliteit. 
f) Woon- en bedrijfsvaartuigen die meer dan 10 jaar oud zijn en die een permanente 
ligplaats innemen, dienen onderworpen te worden aan een plaatdiktemeting in het 
bijzonder ter hoogte van de waterlijn, en dit door een erkend expert. Indien de 
plaatdikte onvoldoende is, dan moet het vaartuig onmiddellijk hersteld worden. Een 
eerste meting dient uitgevoerd binnen het jaar nadat het vaartuig 10 jaar oud is 
geworden. Volgende metingen dienen uitgevoerd om de vijf jaar. Elk vaartuig waarvan 
de leeftijd niet kan aangetoond worden, wordt geacht ouder dan 10 jaar te zijn. 
g) Elk vaartuig moet steeds, wanneer dit om reden van openbaar belang is vereist, 
kunnen worden verplaatst. Zo de gezagvoerder daar zelf niet toe in staat is, zal hij 
voor deze verplaatsingen beroep doen op een derde. Alle kosten voor deze 
verplaatsingen zijn ten laste van de vergunninghouder. 
Indien de gezagvoerder – na het verstrijken van de termijn van het bevel van de 
gemeentelijke overheid - in gebreke blijft, of bij dreigend gevaar voor de openbare 
veiligheid, kan de burgemeester ambtshalve en op kosten van de gezagvoerder 
optreden, onverminderd de bevoegdheid van de waterwegbeheerder en 
onverminderd de mogelijkheid om de schade van de stad Gent te verhalen op de 
vergunninghouder. 
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h) Het is verboden een vaartuig in tweede lijn aan te meren langszij een ander 
vaartuig, uitgezonderd op de plaatsen die aangeduid zijn op het aanmeerplan. 
i) Elk vaartuig moet, zolang het ligplaats inneemt, vakkundig aangemeerd zijn. Ieder 
schip moet worden aangemeerd met deugdelijke meerlijnen, geschikt om het vaartuig 
in alle omstandigheden tegen de kaai gemeerd te houden. Alle meerlijnen 
moetenbehoorlijk stijf worden gezet zodat het schip zich noch vooruit, noch achteruit, 
noch zijwaarts kan bewegen. De meerlijnen moeten over verschillende meerpalen 
verdeeld zijn en goed gelijk dragen om de uitgeoefende krachten evenredig te 
verdelen. Een voorlijn, achterlijn, voorspring en achterspring zijn minimaal 
noodzakelijk. 
j) Er mogen op de oever/kade geen vaste constructies worden aangebracht die het 
vaartuig permanent verbinden met de oever/kade, behoudens deze die vermeld zijn 
in de vergunning van de waterwegbeheerder. 
k) Op de ligplaats of aanhorigheden mogen geen kabels, ankers of andere voorwerpen 
geplaatst of achtergelaten worden van aard om de doorgang te versperren of de weg 
te belemmeren. De tot de ligplaats behorende aanhorigheden dienen rein gehouden 
en vrij van enige belemmering door materialen of voorwerpen. l) Het is verboden, in, 
op of boven het water voorzieningen aan te brengen of voorwerpen te plaatsen zonder 
voorafgaandelijke toelating van de waterwegbeheerder. Dit verbod is niet van 
toepassing op voorzieningen of voorwerpen die dienen om: 
- een vaartuig aan te meren op daartoe toegestane plaatsen; 
- de toegang tot het vaartuig mogelijk te maken; 
- het laden en lossen mogelijk te maken; 
- toegelaten onderhouds- en herstelwerkzaamheden te verrichten, voor de duur van 
die werkzaamheden. 
m)Indien de gezagvoerder afwezig maar bereikbaar is, moeten op het vaartuig de 

contactgegevens van de gezagvoerder op een duidelijk zichtbare wijze aangebracht 
zijn. Zoniet, dient de gezagvoerder vóór zijn vertrek aan de waterwegbeheerder de 
identiteit mee te delen van de persoon die de verantwoordelijkheid voor het vaartuig 
tijdens zijn afwezigheid zal opnemen. Geen enkel vaartuig mag onbeheerd 
achtergelaten worden, tenzij mits schriftelijke toelating van de burgemeester en mits 
naleving van de door hem opgelegde voorwaarden. Het onbeheerd achterlaten van 
een vaartuig kan aanleiding geven tot ambtshalve maatregelen op risico en kosten 
van de eigenaar van het vaartuig. 
n) Het is verboden om de toegang tot een vaartuig zodanig te blokkeren dat de 
bevoegde ambtenaren het vaartuig niet op een veilige wijze kunnen betreden in het 
kader van hun opdracht. 

 
Artikel 6 
a) De gezagvoerder dient steeds de nodige maatregelen te nemen om overlast in het 
algemeen, en overmatige hinder voor de omgeving in het bijzonder, zo beperkt mogelijk 
te houden. 
b) Het is verboden om werken aan vaartuigen uit te voeren die overmatige hinder voor 
de omgeving tot gevolg hebben. Desnoods dient het vaartuig verplaatst te worden naar 
de zones voor scheepsherstelling zoals aangeduid op het aanmeerplan. 
Politiereglement 
c) Het is verboden om vloeistoffen (uitgezonderd gezuiverd afvalwater conform de 
Vlaremwetgeving) of voorwerpen van op vaartuigen in het water terecht te laten 
komen. In dergelijk geval is de gezagvoerder verplicht om onmiddellijk de nodige 
stappen te nemen om de vloeistoffen of voorwerpen uit het water te (laten) 
verwijderen of andere schadebeperkende maatregelen te nemen. 
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Artikel 7 
a) Algemeen: 
Het is verboden om te wonen op een vaartuig dat langer dan 60 kalenderdagen 
aangemeerd ligt, én waarvoor in de vergunning van de waterwegbeheerder het wonen 
niet uitdrukkelijk is vermeld als toegelaten vorm van gebruik van het vaartuig. b) 
Domiciliering: 
De natuurlijke personen die in Gent op het water wonen gedurende minstens zes 
maanden per jaar, moeten zich laten inschrijven in het bevolkingsregister van de 
Stad Gent, tenzij zij ingeschreven zijn in een andere gemeente waar zij een 
referentieadres hebben. 

 

 
Titel VI. Vergunningsplicht inzake bedrijfsactiviteiten en socio-culturele activiteiten op 

vaartuigen 

 
Artikel 8 
Artikel 8.1 – Passagiersvaartuigen: 
Elk passagiersvaartuig dat aanwezig is op de Gentse binnenwateren, moet voorzien 
zijn van een voldoende aantal CE gekeurde reddingsvesten (1 per opvarende) die op 
een duidelijk zichtbare plaats met zichtbare aanduiding en onmiddellijk bij de hand 
beschikbaar zijn. 
b) Elk passagiersvaartuig dat aanwezig is op de Gentse binnenwateren, moet voorzien 
zijn van minstens 1 reddingsboei per 20 m lengte, in gebruiksklare toestand, op een 
vaste en daarvoor geschikte plaats aan dek, voorzien van een drijvende lijn van 
tenminste 30 meter lang en een kantellicht gevoed door batterijen. 

c) Passagiersvaartuigen met meer dan 20m lengte opbouw aan passagiersverblijven 
al dan niet met buitendekken, moeten minstens 1 reddingsboei, in gebruiksklare 
toestand, voorzien van een drijvende lijn van tenminste 30 meter lang en een kantellicht 
gevoed door batterijen zowel aan bakboord als aan stuurboord in de onmiddellijke 
nabijheid van de commandobrug voorzien. 
d) Elk passagiersvaartuig dat aanwezig is op de Gentse binnenwateren, moet voorzien 
zijn van een voldoende aantal gekeurde brandblussers, gebruiksklaar en op een 
duidelijk zichtbare plaats beschikbaar. 
e) Aan boord van elk passagiersvaartuig moet het ten hoogste toegelaten aantal 
passagiers op een opvallende plaats duidelijk leesbaar worden aangegeven. 
Het is verboden het maximaal toegelaten aantal personen aan boord van een 
passagiersvaartuig te overschrijden. 
8.2 - Andere vaartuigen: 
Dit artikel is niet van toepassing op passagiersvaartuigen. 
Het is verboden om – ongeacht de duur van het aanmeren - enig bedrijf (zoals hotel, 
restaurant, café, winkel, bar, e.d.) of socio-culturele activiteit (fuif, toneel, 
tentoonstelling, …) op een vaartuig uit te baten, tenzij mits voorafgaandelijke 
schriftelijke vergunning van de Burgemeester, en volgens de voorwaarden vermeld in 
deze vergunning. 
De burgemeester bepaalt in de vergunning de termijn(en) binnen dewelke de 
activiteit mag plaatsvinden, de te nemen veiligheidsmaatregelen, de maatregelen om 
overlast voor de omgeving te voorkomen, en alle andere noodzakelijke modaliteiten ter 
vrijwaring van de openbare veiligheid, openbare rust en openbare gezondheid. 
De burgemeester kan voorafgaandelijk advies vragen aan de brandweer en/of de 
scheepvaartpolitie en/of de scheepvaartinspectie inzonderheid met betrekking tot de 
stabiliteit, vaarwaardigheid en aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen in 
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verhouding tot de aangevraagde activiteit of het aangevraagde bedrijf. 
Voor vaartuigen die toegankelijk zijn voor het publiek bepaalt de burgemeester het 
maximum aantal toegelaten personen. Het maximum aantal toegelaten personen 
moet steeds op een duidelijk leesbaar bord aangebracht zijn aan elke toegang van 
het vaartuig. Het is verboden het maximaal toegelaten aantal personen aan boord 
van het vaartuig te overschrijden. 
Vaartuigen, toegankelijk voor het publiek, waarbij het aantal gelijktijdig toegelaten 
personen 50 of meer bedraagt, moeten voorzien zijn van de nodige reddingsboeien 
aan stuurboord en bakboord en zeker één reddingsboei in de nabijheid van de 
valreep. 
Tijdens de openingsuren voor het publiek moet een voldoende breed valnet 
gespannen 
zijn onder de valreep. De valreep moet voldoende verlicht zijn, en voorzien van vaste 
of fixeerbare handleuningen of relingen. Wanneer buitendekken toegankelijk zijn voor 
het publiek, moeten deze voorzien zijn van relingen van tenminste 1 meter hoog. 

 

 

Titel VII. Andere politiereglementen 

 
Artikel 9 
De voorschriften van de volgende politiereglementen van de stad Gent zijn evenzeer 
van toepassing op de Gentse binnenwateren en hun aanhorigheden (zoals dokken, 
sluizen, oevers, kades, aanlegsteigers e.d.), en op de aldaar aanwezige vaartuigen, 
alsook op de gebruikers van deze vaartuigen: 

- Politiereglement op de openbare rust en veiligheid; 
- Politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente; 
- Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke 
inrichtingen; 
-  Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen; 
- Politiereglement betreffende de uitvoering van werken; 
- Politieverordening op het nummeren van woongelegenheden, gebouwen en 
percelen; 
- Politieverordening betreffende het onderzoek naar de reële verblijfplaats van 
personen of gezinnen op het grondgebied van de Stad Gent; 
- Politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg; 
- Politiereglement op het sluitingsuur van drankgelegenheden en het openhouden 
van die gelegenheden na het gewoon sluitingsuur; 
- Politiereglement op de kamerwoningen; 
- Politieverordening op veiligheidsmaatregelen bij gebruik van occasionele warmte en 
verlichtingsbronnen; 
- Politieverordening op de particuliere hulpverlening bij onheil. 
De voorschriften m.b.t. openbare wegen en openbare plaatsen in bovenstaande 
politiereglementen  zijn eveneens van toepassing op de openbare waterwegen. 

 
 

Titel VIII. Handhaving 

 
Artikel 10 
Artikel 10.1 - Preventieve maatregelen 
De burgemeester is - in geval van overtreding van onderhavig reglement – gerechtigd 
om - op risico en kosten van de overtreder - onmiddellijk over te gaan tot het treffen 
van alle gepaste maatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid openbare orde 
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en rust, openbare gezondheid en ter voorkoming van overlast. 
 
Artikel 10.2 - Administratieve sancties 
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 3 tot en met 7 van dit reglement worden 
bestraft met een maximale administratieve geldboete van 120 euro voor 
meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 60 euro 
voor minderjarige overtreders. 

 
Inbreuken op de voorschriften van artikel 8 van dit reglement worden bestraft met 
een maximale administratieve geldboete van 250 euro. voor meerderjarige 
overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 120 euro voor 
minderjarige overtreders. 
Bovendien kunnen deze inbreuken worden bestraft met een administratieve 

schorsing of intrekking van de door de burgemeester gegeven vergunning of met een 
tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting. 
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Hoofdstuk 17: Politiereglement beheersing overlast door begeleide rondvaarten op 

De Lieve 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober 2010 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014, 20 februari 2017 
Bekendgemaakt op 28 oktober 2010, 1 december 2014, 23 februari 2017 

 
Artikel 1 

 
Dit reglement is van toepassing op de Lieve, meer bepaald het bevaarbaar gedeelte 
van de Lieve gelegen tussen de onderdoorgang aan de Burgstraat en de 
onderdoorgang aan de Rabottorens . 
Dit reglement is enkel van toepassing op vaartuigen voor begeleide rondvaarten. 
Onder begeleide rondvaarten wordt verstaan: het gebruik van vaartuigen voor het 
vervoer van passagiers voor recreatieve, toeristische of andere culturele doeleinden. 
Dit reglementheeft tot doel om de overlast van begeleide rondvaarten voor de 
woonomgeving rond de Lieve tot een minimum te beperken. 

 
Artikel 2 

 
Begeleide rondvaarten op de Lieve zijn enkel toegelaten tussen 10 uur en 22 uur. In 
de periode van de Gentse Feesten zijn begeleide rondvaarten enkel toegelaten tussen 
9 uur en 24 uur. 

 
Artikel 3 

 
Ten einde de golfslag te beperken, mogen de vaartuigen voor begeleide rondvaart 
niet sneller varen dan 5 km/uur. 

 
Artikel 4 

 

De exploitant van vaartuigen voor begeleide rondvaart en diens aangestelden zijn 
steeds verplicht om de rust van de oeverbewoners van de Lieve te respecteren 
tijdens de rondvaarten (o.a. vaarstijl, geluidsversterking). 
De exploitant en zijn aangestelden moeten steeds de nodige preventieve 
maatregelen nemen zodat de passagiers de rust van de oeverbewoners niet 
verstoren. 

 
Artikel 5 

 
Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester om maatregelen te nemen om 
overlast te voorkomen, worden inbreuken op de beschikkingen van artikel 2 tot en met 
4 van dit reglement bestraft met een maximale administratieve geldboete van 
120 euro voor meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve geldboete 
van 60 euro voor minderjarige overtreders. 
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Hoofdstuk 18: Politiereglement betreffende de markten 
 

 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 1993 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 mei 2004, 26 september 2005, 24 november 
2014, 20 februari 2017 
Bekendgemaakt op 2 februari 1993, 27 mei 2004, 29 september 2005, 1 december 
2014, 23 februari 2017 

 
Artikel 1 
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder: 
1.1 vaste markt: markt die wekelijks wordt gehouden op een daartoe reglementair 
voorbestemde plaats op vaste dagen en uren; 
1.2 feest- avondmarkt: markt die wordt gehouden ter gelegenheid van een kermis, 
dekenij- of gebuurtefeest, jaarmarkt of een bijzonder manifestatie; 
1.3 marktkraam: tent, uitstalling, stalletje, wagen, op een markt van waaruit de 
producten te koop worden aangeboden; 
1.4 staanplaats: plaats op het marktterrein waar een marktkraam moet worden 
opgesteld. 

 

Titel I. Markten en marktplaatsen op de openbare wegen en pleinen 

 
Afdeling 1 - Algemene bepalingen 

 
Artikel 2 
De vaste markten vinden plaats op de locaties vermeld in artikel 1 van het reglement 
op de openbare markten. 

 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen kan aan verenigingen van ambulante 
handelaars toelating verlenen tot het organiseren en houden van feest- en avond- 
markten. 

 

Artikel 4 
Het is verboden op de openbare wegen of pleinen een marktkraam op te stellen of te 
exploiteren behoudens voorafgaande vergunning, hetzij eenzijdig, hetzij bij wijze van 
concessie verleend. 
Afdeling 2 - Ordebepalingen 

 
Artikel 5 
De staanplaatsen mogen slechts ingenomen worden ten vroegste één uur vóór de 
aanvang van de markt; de marktplaats moet uiterlijk één uur na het sluiten van de 
markt ontruimd zijn. 

 
Artikel 6 
Indien de voertuigen niet worden opgesteld op de vergunde kavel moeten ze 
verwijderd worden van de marktplaats. 
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Artikel 7 
Bij het innemen van de staanplaats moet stipt de aangewezen lijn van de kramen 
worden gevolgd. De uitsprong van het tentdak en de uitklapbare panelen van de 
verkoopwagen mogen geen hinder veroorzaken voor het publiek. 

 
Artikel 8 
De vergunninghouder moet zijn standplaats rein houden tot op een afstand van tien 
meter rond de marktkraam. 

 
Artikel 9 
Alle afval of verloren verpakking moet door de marktkramers verzameld worden op 
de daartoe door de Stad voorziene wijze en plaatsen. 

 

 

Artikel 10 
Het is verboden de doorgangen voor voetgangers te belemmeren door er 
voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten. 

 
 

Titel II. Strafbepalingen en maatregelen van ambtswege 

 
Artikel 11 
Inbreuken op de beschikkingen van artikel 4 tot en met 10 van dit reglement worden 
gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 60 euro, voor zover 
de wet geen andere straffen voorziet. 

 
Artikel 12 
Alle inrichtingen, voorwerpen en toestellen die in strijd met dit reglement werden 
geplaatst, moeten op politiebevel onmiddellijk worden verwijderd. 
Indien aan dit bevel geen gevolg wordt gegeven, zullen zij op kosten en risico van 
hun eigenaars en/of gebruikers worden weggenomen. 

Elke inneming die de veiligheid en het gemak van doorgang van de weggebruikers in 
het gedrang brengt, wordt ambtshalve en zonder aanmaning, op kosten en risico van 
de eigenaars en/of de gebruikers verwijderd. 
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Hoofdstuk 19: Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
 

 

 

(opgeheven) 
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Hoofdstuk 20: Politiereglement op het plaatsen en gebruiken van een 

sleutelkluis 
 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 1993 
Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 24 september 2012, 24 november 
2014, 20 februari 2017 
Bekendgemaakt op 7 juli 1993, 27 maart 2005, 27 september 2012, 1 december 
2014, 23 februari 2017 

 
Artikel 1 
Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw of terrein kan onder de in dit 
reglement bepaalde voorwaarden op dat gebouw of terrein een sleutelkluis 
plaatsen, waarin zich de toegangssleutel bevindt waarmee de brandweer zich, in 
geval van noodoproep, toegang kan verschaffen. 

 
Artikel 2 
De sleutelkluis mag slechts in gebruik genomen worden na voorafgaande 
toelating van de burgemeester. 
De aanvraag wordt gericht aan het college van Burgemeester en 
Schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. 

 
Hierin wordt vermeld: 
1. naam en adres van de aanvrager; 
2. naam, adres en telefoonnummer van de persoon verantwoordelijk voor het 
beheer of de exploitatie van het gebouw of terrein; 
3. het adres van het gebouw of terrein evenals een precieze beschrijving van 
de plaats waar de sleutelkluis zal geplaatst worden. 

 
Artikel 3 

Enkel sleutelkluizen die kunnen geopend worden met de hoofdsleutel gebruikt door 
de brandweer zullen mogen geplaatst worden. 

 
Artikel 4 
Aan de aanvrager die de toelating bekomt wordt een sticker afgeleverd die moet 
worden aangebracht op de klep van de sleutelkluis. 
De brandweer zal slechts gebruikmaken van sleutelkluizen waarop deze sticker is 
aangebracht. 

 
Artikel 5 
Behalve indien in de toelating andere voorwaarden worden opgelegd moet de 
sleutelkluis: 
1. in de gevel of in een solide constructie verankerd worden zodat hij niet kan 
weggenomen worden; 
2. geplaatst worden, boven of naast de toegangsdeur, -poort of -hekken; 
3. beschermd worden tegen atmosferische omstandigheden door een sleutelklep 
waarop de in artikel 4 bedoelde sticker moet aangebracht zijn. 

 
Artikel 6 
Sleutels voor het openen van de sleutelkluis mogen slechts worden aangemaakt nadat 
naam en adres van de personen die er zullen over beschikken is meegedeeld. 
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Artikel 7 
De aanvrager en de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, 1° en 2°, zullen ervoor 
instaan dat: 
1. de sleutelklep, voorzien van de sticker, niet wordt overschilderd of op enige manier 
aan het zicht wordt onttrokken; 
2. stopzetting van het gebruik van de kluis, bij verhuring of verkoop van het gebouw 
of terrein waar de kluis is aangebracht, binnen de 15 dagen schriftelijk aan de 
burgemeester wordt gemeld; 
3. zich in de kluis steeds de passende sleutel bevindt; 
4. de sleutelkluis regelmatig wordt gecontroleerd en dat eventuele defecten 
onmiddellijk worden hersteld. 
Indien inbraakpreventie aanwezig is, dient bij voorkeur de koker hierop aangesloten 
te worden door middel van een magneetcontact zodat bij opening het inbraakalarm 
wordt geactiveerd. 

 
Artikel 8 
Elke nieuwe huurder, eigenaar of gebruiker van een gebouw of terrein waar een in dit 
reglement bedoelde sleutelkluis is aangebracht is gehouden binnen de 15 dagen hetzij 
een nieuwe aanvraag overeenkomstig artikel 2 te doen, hetzij schriftelijk de 
buitengebruikstelling van de sleutelkluis te melden aan de brandweer. 

 
Artikel 9 

 

Inbreuken op de beschikkingen van artikel 2 tot en met 8 van dit reglement worden 
gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 60 euro. 
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Hoofdstuk 21: Politiereglement betreffende de sluitingsuren van 

kleinhandelszaken 
 

 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2021 

Bekendgemaakt op 22 december 2021 
 
Artikel 1. Doel 
Ingevolge de erkenning van Gent als toeristisch centrum conform artikel 17 van de Wet 
van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening stelt de Stad Gent bij wijze van dit politiereglement de openingsuren vast 
die de uitbaters van een kleinhandelszaak gelegen op het grondgebied van de Stad Gent 
dienen te respecteren. 

 
Artikel 2. Definities 
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  

1) Uitbater :  de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico 
de inrichting wordt uitgebaat; 

2) Kleinhandel :  het wederverkopen op gewone wijze van producten aan de 
consument, zonder deze producten andere behandelingen te doen ondergaan dan 
die welke in de handel gebruikelijk zijn en waarvoor de gelijktijdige fysieke 
aanwezigheid van de verkoper en de consument in de vestigingseenheid vereist 
is. Hiermee worden gelijkgesteld de verkopen van producten aan de consument 
door de producenten of hun vertegenwoordigers; 

3) Kleinhandelszaak : een vestigingseenheid die een handelsactiviteit uitoefent die 
bestaat uit kleinhandel. Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie 
worden specifiek voor de toepassing van dit politiereglement niet beschouwd als 
kleinhandelszaken;  

4) 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. 
 

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied 
De uitbater van een kleinhandelszaak gelegen op het grondgebied van de Stad Gent 
dient de in dit reglement vastgestelde openingsuren na te leven. 
Dit reglement doet geen afbreuk aan de bepalingen van de ‘Politieverordening 
betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor 
telecommunicatie’, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2008 en haar 
latere wijzigingen. 
 
Artikel 4. Venstertijden 
§1. De toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten 
of diensten aan de consument in de vestigingseenheid zijn verboden vóór 5 uur en na 22 
uur. 
 
§2. Eenmalige, herhaaldelijke of periodieke uitzonderingen op de sluitingsuren vermeld 
in paragraaf 1 zijn mogelijk. Hiertoe beslist het College van Burgemeester en Schepenen 
op individuele of algemene wijze op basis van een gemotiveerde aanvraag door een 
uitbater, een vereniging van kleinhandelszaken of op eigen initiatief. 
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Artikel 5. Sancties en maatregelen 
§1. Inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd met een administratieve 
geldboete van maximum 350,00 euro voor meerderjarige overtreders en maximum 
175,00 euro voor minderjarige overtreders, conform de bepalingen van Wet van 24 juni 
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.  
 
§2.  Activiteiten die indruisen tegen de bepalingen van artikel 4, §1 dit reglement dienen 
onmiddellijk op politiebevel stopgezet te worden.  
 
§3. Onverminderd §1 en 2 beschikt de burgemeester tevens over de bevoegdheid om 
bijkomende maatregelen te nemen conform de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet 
 
Artikel 6. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op het moment dat de erkenning als toeristisch centrum, 

conform artikel 17 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 

handel, ambacht en dienstverlening,  definitief is, zijnde 10 dagen na publicatie in het 

Belgisch Staatsblad.   

De werking van dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 

 


