
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 23 januari 2023 

 

AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 

Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden en Joy Sergeys, 

schepenen 

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  

Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies, Marijke Belsack,  

Youri Vandervaeren en Maarten Bresseleers, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen en Marc Vanderlinden, schepenen 

Kenny Verbeeck en Eva De Bleeker, raadsleden 
 

 

AFDELING VRIJE TIJD- DIENST LOKALE ECONOMIE. GEMEENTELIJK REGLEMENT 

KERMISSEN. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Tessa Hemeleers 

Bevoegd lid van het college: Joris Pijpen 

 

Voorgeschiedenis 

 

● 28/04/2014: goedkeuring gemeenteraad algemeen politiereglement Hoeilaart. 

● 21/12/2016: goedkeuring gemeenteraad wijzigingen aan het algemeen 

politiereglement Hoeilaart. 

● 01/06/2021: versie zonaal horecareglement hulpverleningszone Oost. 

● 25/10/2021: versie zonaal evenementenreglement hulpverleningszone Oost. 

● 8/12/2021: e-mail vanuit de politiezone met voorstellingen oprichting werkgroep 

voor aanpassing politiereglement. 

● 15/04/2022: brief van Interrand met de vraag om artikelnummers van het 

politiereglement m.b.t. afval en lawaaihinder te actualiseren. 

● 28/11/2022: goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen tot 

het agenderen van het hernieuwde politiereglement op de gemeenteraad van 

december. 

 

Feiten en context 

 

Op vraag van zowel de interne administratieve diensten, de politiezone Druivenstreek, 

Intercommunale Interrand en de Hulpverleningszone Oost werd er besloten een 

aanpassing van het algemeen politiereglement voor te bereiden. 

Het algemeen politiereglement Hoeilaart dateert van april 2014 met een aanpassing 

goedgekeurd in december 2016. 

  

De administratie van de gemeenten Hoeilaart en Overijse hebben de aanpassing van het 

algemeen zonaal politiereglement voorbereid. 

  

Als doelstelling is voorop gesteld om te werken naar één politiereglement voor zowel 

Hoeilaart en Overijse en er is getracht de leesbaarheid van het document te vergroten. 

  

Bepaalde hoofdstukken werden vervangen door gemeentelijke reglementen, zo ook 

onder andere het reglement voor kermissen, zoals terug te vinden in bijlage. 
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Juridische gronden 

 

● Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3, 288; 

● De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikelen 119, 119bis, 135; 

● De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

● De uitvoeringsbesluiten bij de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties, zijnde: 

 

○ Ministerieel besluit van 5 september 2014 tot bepaling van het model van 

de identificatiekaart van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn 

tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de 

oplegging van gemeentelijke administratieve sancties. 

○ Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden 

en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende 

de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). 

○ Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere 

voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van 

artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties. 

○ Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere 

voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve 

sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende 

de gemeentelijke administratieve sancties. 

○ Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de 

kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast 

met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de 

boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. 

○ Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de 

minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en 

bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot 

vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging 

van een gemeentelijke administratieve sanctie. 

● De Ministeriële Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de 

nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties; 

● De omzendbrief nr. 1/2006 van het college van Procureurs-Generaal bij de Hoven 

van Beroep van 2 juli 2014 (erratum op de herziene versie van 30 januari 2014). 

● De Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en 

de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 

juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 

meer bepaald artikel 8 tot en met 10. 

● Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 

organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald artikel 23 tot en met 44, 

gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017. 

 

Advies 

 

Het reglement werd opgesteld vanuit het ontwerpreglement van de VVSG (zie ook 

bijlage). 

  

De VVSG heeft de definitieve versie van ons gemeentelijk reglement doorgestuurd naar 

het VLAIO (Peter Creyf) die het reglement op correctheid heeft nagekeken (zie bijlage). 

De eventuele opmerkingen werden verwerkt. 
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Argumentatie 

 

Het politiereglement wordt aangepast, bepaalde hoofdstukken werden vervangen door 

gemeentelijke reglementen, zo ook onder andere het reglement voor kermissen, zoals 

terug te vinden in bijlage. 

  

De regelgeving rond kermissen verandert regelmatig, waardoor het werken met een 

gemeentelijk reglement toelaat vlotter om te gaan met deze wijzigingen. 

Het politiereglement werd sinds 2016 niet meer aangepast, waardoor dit hoofdstuk van 

het politiereglement niet meer actueel was. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

De inkomsten die voortvloeien uit het plaatsen van kermissen in de gemeente Hoeilaart 

worden omschreven in het daarbij horende belastingreglement. 

 

BESLUIT:  

12 stemmen voor: Tim Vandenput, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, 

Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 

Timothy Rowies, Marijke Belsack, Maarten Bresseleers en Steven Coppens 

5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois 

en Youri Vandervaeren 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement kermissen zoals gevoegd in bijlage en 

geeft opdracht om alle betrokkenen op de hoogte te brengen van het vernieuwde 

reglement. 

 

Uittreksel voor 

 

Coördinator lokale economie die alle betrokkenen informeert 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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