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Punt A.14: Opheffing gemeentelijk politiereglement zoals goedgekeurd op 15 december 2020 
en goedkeuring nieuw Uniform Politiereglement Voorkempen (UPR Voorkempen)
MOTIVERING
Feiten en context
Het gemeentelijk politiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 
2020, dient aangepast te worden aan nieuwe noden. In overleg met de Politiezone Voorkempen 
stelde Igean milieu en veiligheid hiervoor een ontwerp op. Dit aangepaste politiereglement werd 
besproken in het politiecollege en in de schepencolleges van de vier betrokken gemeenten 
Brecht, Malle, Schilde en Zoersel en werd besproken op de jeugdraad van 7 oktober 2021 en op 
de gemeenteraadscommissie van 19 januari 2022 en ligt thans ter goedkeuring voor. 
Juridische grond:
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41
- de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
- de nieuwe gemeentewet, artikels 119 bis, 134 en 135 § 2
- het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 

januari 2001 betreffende de 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 gemeentelijke administratieve sancties

- het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de 
overtredingen betreffende verkeersbord C3 en F103 uitsluitend vastgesteld door 
automatisch werkende toestellen

- de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als een misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

- het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen’

- de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling 
van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe 
gemeentewet

- het gemeentelijk politiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 
december 2020

Argumentatie
De gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met allerlei vormen van openbare overlast ten 
gevolge van bepaalde gedragingen en handelingen. Via een politieverordening kunnen deze 
hinderlijke gedragingen en handelingen gereglementeerd en dus ook gesanctioneerd worden. De 
overtredingen op de bepalingen van het gemeentelijk politiereglement kunnen worden bestraft 
met gemeentelijke administratieve sancties. Door veranderingen in de wet en evoluties in de 



 

samenleving is het aangewezen het reglement aan te passen. Daarnaast is het aangewezen een 
aantal inhoudelijke verduidelijkingen en tekstuele correcties door te voeren.
Het aangepaste politiereglement werd besproken in de jeugdraad van 7 oktober 2021 en positief 
geadviseerd. Het werd eveneens besproken op de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke 
samenwerking en beleidsplanning van 19 januari 2022.
BESLUIT met 21 stemmen voor (meerderheid en onafhankelijk voorzitter M. De Vos) en 5 
stemmen tegen (h-EERLIJK Zoersel en Vlaams Belang): 
Artikel 1: 
Het gemeentelijk politiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 
2020, wordt ingetrokken.
Artikel 2: 
Het Uniform Politiereglement Voorkempen (UPR Voorkempen) (in bijlage) wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 3: 
Een eensluidend afschrift van dit politiereglement wordt verzonden aan IGEAN, Politiezone 
Voorkempen, de deputatie van de provincie Antwerpen, aan de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een 
afschrift verzonden worden aan de afdeling Milieu-inspectie en de afdeling Lucht, Hinder, 
Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het departement LNE en aan Ovam.
Artikel 4:
Het Uniform Politiereglement Voorkempen (UPR Voorkempen) wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur en overeenkomstig artikel 15 
van de wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties. 
Artikel 5:
Dit politiereglement wordt van kracht vijf dagen na de bekendmaking op de website, 
overeenkomstig artikel 288 van het decreet lokaal bestuur en de wet van 24 juni 2013, meer 
specifiek artikel 15 met betrekking tot minderjarigen.
Artikel 6:
Het huidige politiereglement vervangt en heft alle vorige reglementen op die betrekking hebben 
op de in het huidige politiereglement vermelde bepalingen. 
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