POLITIEVERORDENING
MOTORBENDES
Gemeente Laakdal

HOOFDSTUK 1:

Begrippenkader

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder volgende begrippen verstaan:
1.

Motorclub: een groep van twee of meer personen met een gemeenschappelijke belangstelling
onder meer voor motors, veruitwendigd door het gebruik van gemeenschappelijke kenmerken
zoals symbolen, clubemblemen, colors, materialen, voertuigen, kenmerkende kledij, foto’s en dit
ongeacht het effectieve bezit of gebruik van een motor.

2.

Clubhuis: een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt.

3.

Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon, die
een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte faciliteert of uitbaat.

4.

Organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, die
een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert.

5.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een motorclub.

HOOFDSTUK 2:

Toepassingsgebied

Artikel 2.
Onverminderd andere toepasselijke regelgeving, moeten de exploitant, de organisator en de
deelnemers voldoen aan de bepalingen van dit reglement.

HOOFDSTUK 3:

Voorwaarden

Afdeling 1: Met betrekking tot de inrichting
Artikel 3.
De organisatie of de exploitatie van een clubhuis of de deelname aan een bijeenkomst van een
motorclub is verboden, tenzij aan de hiernavolgende voorwaarden is voldaan:
1° Het clubhuis voldoet aan de geldende regelgeving met betrekking tot stedenbouw, milieu en
omgeving.
2° Het clubhuis voldoet aan de brandveiligheidsvereisten zoals nader omschreven in het
Politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek
toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen van 7 mei 2018 en latere
wijzigingen of in een verslag van de hulpverleningszone Kempen of van een door de burgemeester
aangestelde toezichter.
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente, hulpverleningszone en de politie. De
gemeente en politie kunnen hiervoor bijkomende inlichtingen inwinnen bij andere diensten.
De politie stelt de burgemeester in kennis van de resultaten van deze controle.

Afdeling 2: Voorwaarden ten aanzien van de persoon
Artikel 4.
Moeten aan hiernavolgende voorwaarden voldoen:
 De organisator
 De deelnemer
 De exploitant
 De organen en /of de vertegenwoordigers van de exploitant of de organisator
 Andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen aan een motorclub of de
exploitatie van een clubhuis
§1. Er mogen geen vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, ten laste gelegd zijn
van de personen vermeld in dit artikel voor inbreuken op feiten zoals omschreven in:
a) het Strafwetboek, in het bijzonder de misdrijven weerspannigheid (zoals bedoeld in
hoofdstuk I van titel V van boek II van het Strafwetboek), valsheid in geschriften (zoals
bedoeld in hoofdstuk IV van titel III van boek II van het Strafwetboek), criminele organisatie
(zoals bedoeld in hoofdstuk I van titel VI van boek II van het Strafwetboek), bedreigingen
(zoals bedoeld in hoofdstuk II van titel VI van boek II van het Strafwetboek), diefstal en
afpersing (zoals bedoeld in hoofdstuk I van titel IX van boek II van het Strafwetboek),
oplichting (zoals bedoeld in afdeling III van hoofdstuk II van titel IX van boek II van het
Strafwetboek), heling en witwassen (zoals bedoeld in afdeling IV van hoofdstuk II van titel IX
van boek II van het Strafwetboek) of mensenhandel (zoals bedoeld in hoofdstuk IIIter van titel
VIII van boek II van het Strafwetboek), met uitzondering van de overtredingen in titel X
b) de Drugswet1
c) de Wapenwet2
d) de Wet Private Militie3
e) de Vreemdelingenwet4
f) de fiscale en sociale wetgeving
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de politie. De politie stelt de burgemeester in kennis
van de resultaten van deze controle. De politie kan hiervoor bijkomende inlichtingen inwinnen bij
andere diensten.

De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende
middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt
worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, BS 6 maart 1921
2 De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, BS 9
juni 2006
3 De wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, BS 6-7 augustus 1934
4 De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, BS 31 december 19890
1

§2 Er mogen geen vaststellingen of veroordelingen, ten laste gelegd zijn van de personen vermeld in
dit artikel voor inbreuken op nationale of internationale wettelijke verplichtingen die op niet-limitatieve
wijze betrekking hebben op:
a) vestigingsvoorwaarden
b) persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfkaart,
beroepskaart, leurkaart, arbeidskaart)
c) administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen
d) sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze
deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid).
e) boekhoudkundige en fiscale verplichtingen
f) vennootschapsrechtelijke verplichtingen
g) vergunningen, erkenningen, en toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening
h) de regelgeving met betrekking tot de openingsuren
i) het rookverbod
j) de milieureglementering
k) de regelgeving met betrekking tot edele metalen
l) de regelgeving betreffende de economische regulering en de prijzen
m) de regelgeving tot voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme
n) de regelgeving met betrekking tot in-, uit- en doorvoer van goederen
o) het wetboek economisch recht
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. Hiervoor kunnen
bijkomende inlichtingen bij andere diensten worden ingewonnen.
De politie stelt de burgemeester in kennis van de resultaten van deze controle.

HOOFDSTUK 4:

modaliteiten

Artikel 5.
§1 Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij gebreke hieraan de exploitant,
een deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, roepnaam of alias,
geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig.
§2 Op eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij gebreke hieraan
de exploitant, de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de motorclub
gedurende de laatste zes maanden te overhandigen.

Artikel 6.
§1 Het clubhuis moet tijdens de bijeenkomst onmiddellijk zowel van binnen als van buiten zonder
tussenkomst van een derde toegankelijk zijn met het oog op de toegang van controle- en
hulpverleningsdiensten.
§2 Het is verboden om de ramen van een clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op
enige wijze ondoorzichtig te maken (bijvoorbeeld: door er voorwerpen te plaatsen, of de ramen met
folie te bekleden).
§3 Iedere aanwezige in het clubhuis dient ten allen tijde toegang te verlenen aan controle- en
hulpverleningsdiensten.
Artikel 7.
Het is verboden een bijeenkomst van een motorclub die niet voldoet aan de bepalingen van dit
reglement te faciliteren.
Artikel 8.
Er mogen geen bijeenkomsten van de motorclub plaats vinden voor 7 uur en na 22 uur.

HOOFDSTUK 5:

Administratieve sancties

Artikel 9.
Inbreuken op de artikelen van dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete die maximaal € 175 of € 350 bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of
meerderjarig is.
Artikel 10.
Het college van burgemeester en schepenen kan overgaan tot een tijdelijke of definitieve sluiting van
het clubhuis. Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college van burgemeester en
schepenen wordt bestraft met administratieve sancties zoals voorzien in artikel 9 van dit reglement.
Artikel 11.
Het opleggen van administratieve sanctie gebeurt volgens de bepalingen en op grond van de wet van
24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS 1 juli 2013).
De procedure voor minderjarigen, bemiddeling en gemeenschapsdienst zoals bepaald in deel 1 van
de politiecodex van 5 maart 2018 en latere wijzigingen geldt onverminderd voor dit reglement.

HOOFDSTUK 6:

Administratieve maatregelen

Artikel 12.
§1 Telkens wanneer de openbare orde (met inbegrip van overlast) in gevaar is, kan de burgemeester
maatregelen nemen om dit gevaar of het risico erop, te doen ophouden. Indien deze maatregelen niet
worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van diegene die in
gebreke is gebleven, tot uitvoering laten overgaan.
§2 Het niet naleven van de maatregelen van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in
artikel 9 en 10 voorziene administratieve sancties.

