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Aanwezig:

Smets,

burgemeester-voorzitter;

Florquin, C. De Graef, Simons, Sampers, Theys en Reynders,

schepenen;

Vanaudenhove-Eatough, Lemmens-Geerts, L. Beutels, Cluckers, Isenborghs,
Creces, Grootjans, Ceuppens, Beeris, Laurys, Celis, Stals, Koninckx, P. De
Graef, Vandelook, K. Beutels, Eggen, Bellen, Drijvers en Bosmans-Gheyskens
Danielle,
leden;
en
Liesbeth Van Rompaey,
secretaris;
_______________________________________________________________
007
FD/EVH

DE GEMEENTERAAD
in openbare zitting vergaderd,
Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke admini stratieve sancties;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels 117,119,119 bis,
119ter, 123,133,134 en 135;
Gelet op het raadsbesluit van 30 mei 2005 houdende het politiereglement op
de administratieve sancties;
Gelet op het schrijven van 19 augustus 2005 van de provinciaal sanctionerend
ambtenaar m.b.t. art. 8 van hogergenoemd raadsbesluit waar geen
administratieve geldboete voor graffiti werd voorzien;
Overwegende dat art. 8 van hogergenoemd raadsbesluit dient te worden
aangepast;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2001, tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet van 13 mei 1999, betreffende de invoering van de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de
inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van
de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen,
zoals bepaald in artikel 119bis, §6, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet;

Overwegende dat een daadwerkelijk gemeentelijk handhavingsbeleid de
gemeente meer armslag kan bieden bij het afdwingbaar maken van plaatselijke
politiereglementen en verordeningen;
Overwegende dat de handhaving van administratief strafbaar gestelde overtredingen de gemeente de mogelijkheid biedt sneller te reageren op problemen
van lokale aard;
Overwegende dat dit reglement de wettelijke verplichtingen en administratieve
straffen vastlegt inzake de overtredingen die in de gemeentelijke reglementen
administratief strafbaar werden gesteld;
BESLUIT
éénparig
Zijn beslissing als volgt vast te stellen:
Artikel 1:
Dit reglement is eveneens van toepassing op de Algemene politieverordening
Stad Diest, goedgekeurd op de Gemeenteraad in zitting van 29 september
1988, zoals gewijzigd in zitting van 23 februari 1989 en in zitting van 28 april
1994.
De in deze reglementen opgesomde inbreuken waarop een politiestraf werd
bepaald, worden voortaan gestraft met een administratieve geldboete van
maximum 250 euro.
Artikel 2:
Kunnen worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum
250 euro:
1° Zij die nalaten de straten of doorgangen te reinigen in de gemeente.
2° Zij die buiten noodzaak of zonder verlof van de bevoegde overheid, straten,
pleinen of enig ander deel van de openbare weg belemmeren, hetzij door er
materialen, steigers of om het even welk andere voorwerpen achter te laten,
hetzij door er uitgravingen te doen.
3° Zij die nalaten of weigeren wetten, besluiten of verordeningen op de kleine
wegen na te komen.
4° Zij die nalaten of weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de
administratieve overheid om gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen of te
slopen.
5° Zij die voorwerpen op de openbare weg neerwerpen, plaatsen of achterlaten
die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden.
6° Zij die op onvoorzichtige wijze enig voorwerp op iemand werpen, dat hem
kan hinderen of bevuilen.
7° Zij die stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen
bevuilen of beschadigen, tegen verende voertuigen, huizen, gebouwen en
afsluitingen van een ander werpen, of in tuinen en besloten erven.

Artikel 3:
Kunnen worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum
250 euro:
1° Zij die zonder daartoe gerechtigd zijn op andermans grond komen, of erover
gaan of hun honden erover doen lopen, indien de grond is gereedgemaakt of
bezaaid, of ten tijde dat die grond bezet is met graan op de halm, met
druiven of andere voortbrengsels, die rijp of bijna rijp zijn.
2° Zij die paarden, trek-, last- of rijdieren, die aan hun zorg zijn toevertrouwd, in
een bewoonde plaats doen of laten binnendringen.
3° Zij die kwaadaardige of woeste dieren, die onder hun bewaring staan, laten
rondzwerven.
4° Zij die hun honden aanhitsen of niet terughouden, wanneer deze voorbijgangers aanvallen of vervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.
Artikel 4:
Kunnen worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum
250 euro:
1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II titel IX, hoofdstuk III van het
strafwetboek andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of
vernielen.
2° Zij die de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander
toebehorend, veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of
woeste dieren.
3° Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk dezelfde
schade veroorzaken door het werpen van harde lichamen of van om het
even welke stoffen.
4° Zij die dezelfde ongevallen veroorzaken door ouderdom, bouwvalligheid,
gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen.
Artikel 5:
Kunnen worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum
250 euro:
1° Zij die een beroep maken van waarzeggen of van voorspellen of van uitleggen van dromen. De werktuigen, gereedschappen en kledij die dienen
of bestemd zijn tot het uitoefenen van het beroep van waarzegger, voorspeller of droomuitlegger worden in beslag genomen en verbeurd verklaard.
2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt,
opzettelijk beschadigen.
3° Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of
geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om
te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of
bevuilen.

4° Zij die tegen gestelde lichamen of tegen bijzondere personen andere
beledigingen richten dan in boek II, titel VIII, hoofdstuk V, van dit wetboek.

Nachtlawaai
Artikel 6:
Kunnen worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum
250 euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 07 u.

Affiches en graffiti
Artikel 7:
Aanplakbrieven, plakkaten of spandoeken mogen slechts op die plaatsen van
de openbare weg aangebracht worden, aangeduid door de gemeentelijke
overheid.
De aanplakkers moeten in het bezit zijn van een toelating tot aanplakken,
afgeleverd door de burgemeester en dienen deze toelating bij zich te hebben.
Zij moet vertoond worden op verzoek van de politie of de gemachtigde
ambtenaar. Voor het aanbrengen van een aanplakbiljet, moet vooraf een
exemplaar voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van het gemeentebestuur en moeten de plaatsen waar het aanbrengen ervan beoogd wordt,
medegedeeld worden. Op iedere plaats in open lucht, zichtbaar vanaf de
openbare weg, mogen enkel die aanplakbiljetten aangebracht worden, waarop
de zegel van het gemeentebestuur voorkomt.
De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op:
- De aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de
verkoop en het verhuren van gebouwen, de voorstellingen, de concerten,
vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor zover hun oppervlakte geen 2 m² overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het gebouw
waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die eraan voorafgaat;
- De aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de autonome provinciebedrijven,
de autonome gemeentebedrijven, de polders en wateringen en de
openbare instellingen; de plakbrieven van het Nationaal Instituut voor
oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;
- De plakbrieven in kieszaken;
- De plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat,
betreffende de oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst;
- De plakbrieven van de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de
Vlaamse Landmaatschappij erkende maatschappijen, de plakbrieven van
het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België, het
Vlaamse Woningfonds van de Grote Gezinnen; de plakbrieven van het
Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen –
België – Stichting naar Belgisch recht, en die van de verenigingen die
actief zijn bij de opsporing van verdwenen kinderen of in strijd tegen de
seksuele uitbuiting van kinderen, wanneer zij handelen in overleg met of
op verzoek van het genoemde centrum.

Artikel 8:
De affiches of zelfklevers die niet conform het vorig artikel werden aangebracht,
dienen op het eerste politiebevel verwijderd te worden.
Het is verboden om om het even welke opschriften, affiches, beeld- en
fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers, tags en
graffiti op de bomen en aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren,
omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs
de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid liggende opstanden aan te
brengen, behoudens op die plaatsen welke door de gemeenteoverheid tot
aanplakking bestemd zijn of vooraf en schriftelijk werden vergund door de
eigenaar of door de gebruiksgerechtigde ,voor zover de eigenaar eveneens zijn
akkoord vooraf en schriftelijk heeft gegeven.Het is tevens verboden rechtmatig
aangebrachte plakbrieven af te rukken, te bevuilen of te bedekken
Artikel 9:
Kunnen worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250
euro, zij die wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken,
scheuren, bevuilen of bedekken.

Bijzondere bepalingen uit het strafwetboek
Artikel 10:
Onderstaande gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, kunnen,
mits inachtneming van art. 119bis, §8 NGW, bestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
- Vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden,
kunstvoorwerpen (art. 526 Sw);
- Kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 Sw).

Kosten voor reinigen, opruimen of herstellen
Artikel 11:
Onverminderd de toepassing van de op het grondgebied geldende retributiereglementen moet iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg,
parken of openbare tuinen heeft bevuild, ervoor zorgen dat deze onmiddellijk
wordt schoongemaakt. Indien de bevuiler dit niet onmiddellijk opruimt zal de
verwijdering gebeuren door de stadsdiensten of een door de gemeentelijke
overheid aangestelde firma en worden de kosten teruggevorderd van de
bevuiler.
Voor elke beschadiging van de openbare weg, parken of openbare tuinen,
openbare aanplantingen, straatmeubilair of enig ander goed worden de
herstellingskosten teruggevorderd van de persoon die deze schade heeft
berokkend.
Voor het verwijderen van opschriften, tekeningen of affiches de de openbare
weg, op openbare gebouwen en op monumenten worden de reinigingskosten
teruggevorderd van de persoon die de opschriften, tekeningen of affiches heeft
aangebracht.

Procedure
Artikel 12:
In geval van overtreding van dit reglement kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement.
Ingevolge het nieuwe artikel 119 bis § 6 NGW kunnen inbreuken die uitsluitend
bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp
uitmaken van een vaststelling door de hiernavolgende personen:
1° De gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden
die door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
zijn bepaald inzake selectie, rekrutering, opleiding en bevoegdheid, en die
daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen.
2° Ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend tot één van de
categorieën bepaald door de Koning.
In deze politieverordening worden deze ambtenaren de “gemachtigde
ambtenaar” genoemd.
De bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen
eveneens aangifte doen van de inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen
worden met administratieve sancties, bij de politieambtenaar of hulpagent van
politie bedoeld in het eerste lid en dit enkel in het kader van de activiteiten
bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 6° van de wet van 10 april 1990 op de
bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne
bewakingsdiensten.
Artikel 13:
Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een
gemeentelijke administratieve sanctie dient te worden vastgesteld door middel
van een proces-verbaal of een vaststelling.
Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt bezorgd aan de aangewezen
ambtenaar, zoals bepaald in artikel 119bis NGW.
Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou
bevatten, kan de aangewezen ambtenaar de politiediensten verzoeken die
gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het
dossier.
Artikel 14:
Overtredingen van dit reglement en van de reglementen opgesomd in artikel 1
kunnen, voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale
verordeningen geen sancties zijn voorzien, bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van
de feiten, kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van
maximum 125 euro.
De bemiddelingsprocedure is verplicht voor minderjarigen die de volle leeftijd
van 16 jaar hebben bereikt.

Buiten deze administatieve geldboete zullen aan de overtreder de kosten voor
reinigen, opruiming of herstelling worden doorgerekend zoals bepaald in
artikel 11.
Artikel 15:
Voor de inbreuken zoals bepaald in artikel 10, wordt het origineel procesverbaal binnen de 15 dagen na vaststelling, toegestuurd aan de Procureur des
Konings. Een afschrift wordt verzonden aan de aangewezen ambtenaar.
Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden,
wordt het origineel proces-verbaal of vaststelling aan de aangewezen
ambtenaar toegestuurd.
Artikel 16:
Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete moet de aangewezen
ambtenaar rekening houden met de ernst van de feiten of de gevolgen van de
overtreding. Wanneer eenzelfde feit verschillende inbreuken op hetzelfde
reglement oplevert, kan er toch maar één enkele administratieve sanctie
worden opgelegd.
Artikel 17:
De aangewezen ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na
het verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag
waarop het feit werd gepleegd, de mogelijke beroepsprocedures niet
inbegrepen.
Artikel 18:
De beslissing dient aan de overtreder ter kennis te worden gebracht door een
aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.
Artikel 19:
Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 112 en 114
van de nieuwe gemeentewet. Deze verordening treedt in werking de dag
waarop zij wordt bekendgemaakt.
Artikel 20:
Een afschrift van deze verordening wordt toegestuurd aan de
Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank
van eerste aanleg en van het vredegerecht en van de politierechtbank van het
gebied, aan de aangewezen ambtenaar en aan de voorzitter van het
politiecollege.
Namens het college van burgemeester en schepenen:
de secretaris

de burgemeester

Liesbeth Van Rompaey

Tony Smets

Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het decreet van 28/04/1993,
houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op
de gemeenten, van toepassing, meer bepaald artikel 28.
i.o.
de secretaris
de burgemeester-voorzitter
(g) Liesbeth Van Rompaey
(g) Tony Smets
Voor eensluidend afschrift:
Diest, 5 oktober 2005.
Namens het college van burgemeester en schepenen:
de secretaris
de burgemeester

