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Inleiding 

Op het grondgebied van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout bevinden zich tientallen scholen, 

waaronder ook één hogeschool en een campus van de KULeuven.  De kleuter-, lagere en secundaire 

scholen onderwijzen samen meer dan 10 000 kleuters, leerlingen en scholieren.  Aan de Thomas More 

Hogeschool en de KULeuven Campus Geel samen volgen meer dan 5 000 studenten les.  Het uitgangspunt 

van onze politiezone is dat iedere kleuter, leerling, scholier en student1 recht heeft op een ‘veilige 

schoolomgeving’ waarbinnen hij of zij zich veilig voelt en zich optimaal kan ontplooien.   

De toenmalige minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael erkende al in 2006 de noodzaak om de 

samenwerking tussen scholen en politie te concretiseren2.  Een uittreksel van zijn richtlijn: “Scholen en 

politie moeten samen werken aan een veilige schoolomgeving. De politie voorziet hiertoe één vast 

aanspreekpunt voor de scholen en sluit met de scholen op haar grondgebied een samenwerkingsprotocol. 

Deze omzendbrief PLP 41 schetst hiervoor het kader waarbinnen de vaste aanspreekpunten hun 

scharnierfunctie tussen de scholen binnen hun zone en de lokale politie kunnen vervullen. De idee is dat 

scholen en politie vertrouwen opbouwen, de weg naar elkaar vinden en weten bij wie ze terecht kunnen 

met vragen.” 

Een contract op maat opstellen voor iedere school afzonderlijk is een onmogelijke opdracht.  Het 

engagement dat wij als politiezone willen aangaan geldt voor alle scholen.  De bovenvermelde ministeriële 

omzendbrief richt zich op de minderjarige schoolgangers.  Het dienstenaanbod in het voorliggende 

document, het scholenprotocol van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, geldt dan ook voor zowel de 

kleuter-, lagere als middelbare scholen.  Daar waar nodig wordt gespecifieerd als welbepaalde informatie 

van toepassing is op specifieke scholen of leerlingen.   

De studenten van Thomas More en de KUL campus Geel zijn, behoudens uitzonderingen, allen 

meerderjarig.  De verdere samenwerking met hen zal afzonderlijk worden vastgelegd.  Niettemin zijn 

sommige bepalingen (b.v. m.b.t. overlast, drugscontroles) evenzeer op studenten van toepassing. 

In het verleden werden in onze zone reeds een aantal afspraken gemaakt tussen scholen en politie.    Deze 

werden nu geactualiseerd en verder aangevuld met bijdragen van talrijke eigen medewerkers van de 

politiezone maar niet in het minst ook vanuit het onderwijsveld.  Zonder de medewerking van al deze 

actoren was het samenstellen van dit document niet mogelijk geweest.    Een bijzondere dank gaat uit naar 

de vertegenwoordigers van de scholen die, ondanks andere prioriteiten door Corona, toch de tijd vonden 

om hieraan mee te werken.  Een overzicht van deze scholen werd opgenomen als bijlage 1. 

Al te vaak wordt veiligheid verengd tot enkel maar verkeersveiligheid maar uiteraard zijn er nog andere 

risico’s die de nodige aandacht verdienen.   We denken dan onder meer aan drugs- en alcoholgebruik, 

internet-gerelateerde inbreuken, racisme, discriminatie en haatmisdrijven, grensoverschrijdend seksueel 

gedrag, aanhoudend spijbelgedrag, wangedrag buiten de schoolmuren, overlast die door de jongeren 

wordt veroorzaakt, …  Specifiek voor de ‘als misdrijf omschreven feiten’ (MOF), gepleegd door jongeren 

 
1 Voor een vlottere leesbaarheid van deze tekst gebruiken we verder: 
- ‘leerling’ voor het geheel van kleuters, leerlingen, scholieren en studenten, 
- ‘school’ voor kleuterschool, lagere school, middelbare school, hogeschool en universiteit, 
- steeds de ‘hij-vorm’. 
2 Ministeriële omzendbrief PLP 41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke 
aanpak van jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen. van 07/07/2006 (B.S. 
24/07/2006). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006070737&table_name=wet
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van 12 – 18 jaar werd er door het parket, afdeling Turnhout samen met de middelbare scholen en de 

politiezone een volledig afzonderlijk ‘scholenprotocol parket’ opgesteld.  De inhoud ervan is 

complementair aan dit scholenprotocol politie. 3 

Zo komen we tot de volgende indeling:  

 Aanspreekpunten bij de politiezone (hoofdstuk 1), 

 Verkeersveiligheid (hoofdstuk 2),  

 Als misdrijf omschreven feiten (MOF) (hoofdstuk 3), 

 Zelfdoding, poging tot zelfdoding en zelfdodingsgedachten (hoofdstuk 4), 

 Onrustwekkende verdwijningen (hoofdstuk 5), 

 Noodopvang voor minderjarigen (hoofdstuk 6), 

 Spijbelen (hoofdstuk 7), 

 Overlast (hoofdstuk 8), 

 Initiatieven van preventie en participatie (hoofdstuk 9), 

 Specifieke samenwerkingsvormen tussen de politie en de scholen (hoofdstuk 10). 

Een goede aanpak van onveiligheid en criminaliteit is doorgaans de resultante van inspanningen op het 

vlak van pro-actie, preventie, voorbereiding, interventie en nazorg.  Gelet op de rol van onze partners én 

de beperkte politiecapaciteit zullen wij als politiedienst vooral inzetten op die opdrachten waarvoor een 

wettelijke politionele bevoegdheid vereist is en waar we een meerwaarde bieden.  Voor andere 

opdrachten die vooral thuishoren in het opvoedkundige kader dat door de scholen en de andere partners 

kan worden aangeboden, zal de politie zich beperken tot ondergeschikte, ondersteunende en eventueel 

adviserende dienstverlening. 

We hopen met deze SLA, met het dienstenaanbod van de politiezone aan de scholen, een aanzet te geven 

voor het ontwikkelen van een integraal protocol tussen de belangrijkste veiligheidspartners, waaraan ook 

de stad Geel, de gemeenten Laakdal en Meerhout en de scholen hun eigen engagement met betrekking 

tot veiligheid verder kunnen uitbreiden. 

  

 
3 De ministeriële omzendbrief PLP 41 spreekt nog van “als misdrijf omschreven feiten (MOF)”.  Wij zullen deze 
benaming verder gebruiken in dit document.  In het Decreet op het Jeugddelinquentierecht van 15/02/2019 (B.S. 
26/04/2019) wordt de term “jeugddelict” gebruikt, waarmee hetzelfde wordt beoogd. 
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1. Aanspreekpunten bij de politie 

De ministeriële omzendbrief PLP41 van 2006 vraagt aan iedere politiezone om één contactpunt aan te 

duiden voor de scholen.  Dit contactpunt is ook terug te vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen4.   

De veiligheidsproblematieken en de verwachtingen in verband met samenwerking tussen scholen, steden 

en gemeenten, politiediensten en andere partners zijn ondertussen in die mate geëvolueerd dat één enkel 

aanspreekpunt binnen de politie voor alle problematieken en voor alle scholen niet meer aan de orde is. 

Vooral door het verkeerstoezicht in de omgeving van de kleuter- en lagere scholen zijn de respectieve 

wijkagenten voor leerlingen, (groot-)ouders, onderwijzend personeel en directies het meest gekende 

gezicht van de politie.5  Als aanspreekpunt bij de politie worden de wijkagenten aangemoedigd om, samen 

met de directie, na te denken over de verkeersveiligheid.  Ze kunnen desgevallend zelf deelnemen aan 

specifieke acties, een beroep doen op het Team Verkeer van de Politiezone of doorverwijzen naar externe 

partners (zie paragraaf 2.1).  De wijkagent is ook aanspreekbaar voor andere thema’s dan 

verkeersveiligheid.  Hij kan hiervoor indien nodig een beroep doen op de collega’s van andere diensten 

zoals deze van Team Jeugd en Gezin, het Team Recherche, het Team Interventie of het Team Preventie en 

Participatie van de politiezone als daartoe de noodzaak bestaat.  

De wijkagent zal bij aanvang van het schooljaar contact opnemen met de directie om afspraken te maken 

rond de samenwerking (taakinhoud, bereikbaarheid, tips, …). 

We willen evenwel benadrukken dat het verkeerstoezicht in de omgeving van de kleuter- en lagere scholen 

slechts één van de opdrachten van onze wijkagenten is.  Dit gegeven én het hoge aantal scholen verplicht 

ons als politiekorps om keuzes te maken.  De wijkagent zal daarom de specifieke behoeften van zijn scholen 

in kaart brengen en het gesprek hierover aangaan.  In ieder geval zal de politie prioritair worden ingezet 

voor opdrachten waarvoor een politionele bevoegdheid nodig is.  Afhankelijk van de aard van de opdracht 

zal de inzet van de politie gebeuren in alle discretie (in burger, anoniem voertuig) of in uniform met een 

herkenbaar politievoertuig. 

Daar waar de kleuter- en de lagere scholen zich best richten tot hun wijkagent, werd er specifiek voor de 

middelbare scholen een scholenagent (Jan Vanuytven)6 als aanspreekpunt aangesteld. 

  

 
4 https://data-onderwijs.vlaanderen.be/aanspreekpunt-lokale-politie/opzoeken/default.aspx 
5 De namen en contactgegevens van de wijkagenten zijn terug te vinden op de website van de politiezone 
(www.pzglm.be).  
6 Gelet op het aantal studenten aan Thomas More en KULeuven Campus Geel werd een studentenagent (Bea De 
Vries) aangesteld.  Omdat het studentenleven zich voor een belangrijk stuk afspeelt buiten de schoolmuren (kot- en 
uitgaansleven) onderhoudt de studentenagent niet enkel de contacten met de studenten, Hogeschool en KULeuven 
Campus Geel, maar ook met studentenverenigingen, stedelijke diensten, buurtbewoners, … 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/aanspreekpunt-lokale-politie/opzoeken/default.aspx
https://www.pzglm.be/nl/wijkagent-zoeken
https://www.pzglm.be/nl/wijkagent-zoeken
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2. Verkeersveiligheid 

2.1.  Algemeen 

Bij het begin van ieder schooljaar wordt een op maat gemaakte brief door de wijkagenten en de 

scholenagent digitaal ter beschikking gesteld van de respectieve directies van de kleuter-, lagere en 

middelbare scholen.  De directies kunnen deze op hun beurt bezorgen aan de leerlingen en hun ouders bij 

aanvang schooljaar of bij inschrijving van een nieuwe leerling tijdens het schooljaar.   

Deze brief wijst de ouders onder andere op hun verantwoordelijkheden inzake verkeersveiligheid.  Vooral 

bij het brengen en het afhalen van hun kinderen ontstaat er een piekmoment in de verkeersstroom in de 

onmiddellijke omgeving van de school.  Door de verzadiging is er zelden sprake van overdreven snelheid.  

Daarentegen blijven reglementair parkeren en aandacht voor jonge fietsers en voetgangers wel 

pijnpunten.   

Gelet op de beperkte capaciteit en het grote aantal scholen wordt het verkeerstoezicht alleen 

georganiseerd aan de kleuter- en lagere scholen, maar rekent de politie ook op de samenwerking met de 

partners die in dit domein bevoegd zijn. 

 De gemachtigd opzichters bieden een absolute meerwaarde voor de verkeersveiligheid aan de 

schoolpoorten.7  Ze hebben immers de bevoegdheid om verkeer te laten halthouden opdat 

voetgangers veilig kunnen oversteken.  De politie staat in voor de opleiding tot gemachtigde 

opzichter.  De aanvraag hiervoor gebeurt via e-formulier.  Na de opleiding worden deze personen 

in hun functie aangesteld door de gemeente.  De inzet van een gemachtigde opzichter is meestal 

gebonden aan een welbepaalde school.  Het staat iedere gemeente vrij om een pool in te richten 

van waaruit de gemachtigde opzichters ad hoc aan een school kunnen worden toegewezen.  

Gemachtigde opzichters die hun brevet haalden in een andere politiezone of gemeente kunnen 

een eenvoudige aanvraag richten om dit brevet ook in onze politiezone, in één of meerdere van 

de drie gemeenten,  geldig te laten verklaren.  De beslissing hiertoe berust bij de bestuurlijke 

overheid van de betrokken gemeente.  In de toekomst wordt de opleiding mogelijk gecentraliseerd 

in de Provincie Antwerpen. 

 In het bijzonder willen we hier ook de verkeersouders vermelden.  Hiermee bedoelen we iedereen 

die zich inzet om de school en de leerkrachten te helpen: oma’s, opa’s, buren, tantes, nonkels of 

andere vrijwilligers.  Verkeersouders zijn niet per se gemachtigde opzichters maar ze kunnen wel 

een gelijkaardige rol vervullen.  Mits registratie kan de school over een gratis aanbod aan materieel 

en informatie beschikken via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.8 

 Verkeersvrijwilligers zijn geëngageerde burgers, opgeleid door de politie, die zich willen inzetten 

voor de verkeersveiligheid rond de scholen.  Ze worden aangevraagd via de politiezone die ook 

verder instaat voor hun administratie en verzekering.  De aanvraag hiervoor gebeurt via  

e-formulier.   

Aan de middelbare scholen (KOGEKA, Campus GO! Geel en BuSO Oosterlo), de Thomas More Hogeschool 

en de KULeuven Campus Geel zal er a priori geen periodiek verkeerstoezicht plaatsvinden.  Mochten er op 

het vlak van verkeersveiligheid vragen zijn, kunnen de middelbare scholen deze richten aan de 

scholenagent Jan Vanuytven.  De Thomas More Hogeschool en de KULeuven Campus Geel kunnen deze 

richten aan studentenagent Bea De Vries. 

 
7 https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/omzendbrieven/mr-050799/1101-3 
8 https://www.verkeersouders.be/ 

https://www.pzglm.be/nl/fiche/aanvragen/30/opleiding-gemachtigd-opzichter
https://www.pzglm.be/nl/fiche/aanvragen/93/bijstand-op-vlak-van-verkeer-voor-scholen-en-groepen
https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/omzendbrieven/mr-050799/1101-3
https://www.verkeersouders.be/
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2.2   Taakomschrijving van de wijkagent 

Het verkeerstoezicht aan de kleuter- en lagere scholen wordt op een actieve manier ingevuld.  De 

wijkagenten blijven dus niet gewoon stilstaan ter hoogte van b.v. schoolpoort of zebrapad.  Ze zijn ook niet 

aanwezig om kinderen te helpen oversteken, daarvoor zijn er gemachtigde opzichters.  De wijkagenten 

voeren wel een toezicht uit op het werk van de gemachtigde opzichters.  Zo is het niet de bedoeling dat ze 

kinderen al fietsend een zebrapad laten oversteken, ze het verkeer al te lang stilleggen om iemand te laten 

oversteken of dat ze andere personen dan schoolkinderen helpen met oversteken. 

Weggebruikers die zich onveilig in het verkeer gedragen worden door de wijkagent hierop aangesproken 

en desgevallend geverbaliseerd.  Hiervoor zijn ze ‘actief’ aanwezig niet enkel voor de schoolpoort maar 

vooral in de onmiddellijke omgeving van de school voor toezicht op de aanrijroutes. 

 

2.3   Inzet bij het begin van het schooljaar 

Tijdens de eerste twee weken van een nieuw schooljaar zal er een duidelijk signaal naar de weggebruikers 

worden gegeven door een grotere aanwezigheid van de politie op de routes van en naar de scholen.  

In de eerste week kan de politie nog raadgevend, educatief of vermanend optreden voor een beperkt 

aantal verkeersinbreuken: 

▪ Stilstaan op fiets- of voetpad 

▪ Voorrangsregels 

▪ Roekeloos rijgedrag van de fietser op de weg 

▪ Fietsen op het voetpad (+ 10 jaar) 

▪ Oversteken binnen 20 meter van een oversteekplaats voor voetgangers 

▪ Geen of verkeerd gebruik van kinderzitjes 

▪ Fietspad in de verkeerde richting gebruiken 

▪ Onvoldoende zijdelingse afstand houden van fietsers 

▪ … 

Voor andere verkeersovertredingen wordt onmiddellijk streng opgetreden: 

▪ Parkeren op fiets- of voetpad 

▪ Niet dragen van de veiligheidsgordel 

▪ Gsm-gebruik (zowel door automobilisten, als fietsers) 

▪ Onaangepaste snelheid 

▪ Niet respecteren van de duidelijke aanwijzingen van een gemachtigd opzichter, zowel door fietsers 

als andere bestuurders 

▪ Niet respecteren van de verkeerslichten 

▪ … 

Meerderjarige overtreders worden geverbaliseerd en ontvangen een voorstel tot onmiddellijke inning of 

een proces-verbaal (PV) afhankelijk van de overtreding en de omstandigheden. 

Minderjarige overtreders tussen 12 en 18 jaar kunnen worden geverbaliseerd met een ‘PV Verkeersklas’ 

met de uitnodiging om een namiddag verkeersles bij de politie te volgen.   
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2.4    Correct gedrag belonen 

Acties waarbij bestuurders worden beloond voor correct verkeersgedrag kunnen stimulerend werken maar 

zijn geen taak voor de politie.  De bijdrage van de politie is wel nodig om bestuurders op een veilige manier 

te laten stoppen. 

Een aantal inspirerende voorbeelden zijn terug te vinden onder bijlage 2. 

2.5    Ondersteuning bij educatieve en preventieve acties 

Uiteraard willen we niet alleen inzetten op de autobestuurders maar ook op de leerlingen zelf. 

 Fietscontroles door de wijkagent met bijstand van verkeersvrijwilligers en indien mogelijk zelfs 

met bijstand van de scholen (b.v. leerkrachten van iedere klas of verkeersouders) kunnen zeer 

nuttig zijn.9  

 De politie kan bijstand verlenen bij het afnemen van fiets- en voetgangersexamens.  Dit wordt 

afgestemd op de specifieke behoeften van de school, na inzet van eigen mensen of 

verkeersouders. Het aantal ingezette wijkagenten en/of vrijwilligers wordt door de politie bepaald.  

Voor het jaarlijkse verkeersexamen op de verkeerseducatieve routes (VERO) te Geel gebeurt dit in 

samenspraak met de verantwoordelijke van de Dienst Mobiliteit. 

 De politie ondersteunt de jaarlijkse verkeersdag voor de zesdejaars van de lagere scholen die, net 

zoals in het verleden, georganiseerd wordt door de gemeenten, de scholen en andere partners.   

 Fietsbegeleidingen worden a priori uitgevoerd door leerkrachten, verkeersouders en/of 

begeleiders van de school.  De politie kan lessen verstrekken aan leerkrachten en verkeersouders 

over het begeleiden van groepen. Dergelijke initiatieven kunnen ook aangeboden worden aan 

oudercomités. In uitzonderlijke gevallen kan de wijkagent om advies worden gevraagd.  Deze zal 

het parcours evalueren en de volgende opties overwegen: 

➢ aanpassing van de voorziene volgweg, 

➢ de inzet van verkeersvrijwilligers via de politiezone,  

➢ bij echt gevaarlijke situaties kunnen agenten ingeschakeld worden. 

 De Politiezone kan een fietsbehendigheidsparcours ter plaatse ter beschikking stellen van de 

scholen. 

 Rond de sensibilisering voor de gevaren van alcohol kan de Politiezone de leerlingen laten 

kennismaken met ‘promillebrillen’. 

Bij VSV kan men terecht voor educatie(materiaal). Hun hulp kan ook ingeroepen worden om uitleg te 

geven op de school.10 

 

 

 

 

 

 
9 In een naburige politiezone maken ze er zelfs een wedstrijd van tussen de scholen. De school met het hoogst 
percentage fietsen in orde krijgt een prijs. 
10 Hun aanbod is terug te vinden op onderstaande link: https://www.vsv.be/doelgroep/scholen/ 
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3.  Als misdrijf omschreven feiten (MOF) 

In geval van een strafrechtelijke inbreuk door een minderjarige van 12-18 jaar spreekt men van een MOF.  

Wanneer zulks zich voordoet, wordt de politie ingelicht die dan verder oordeelt welke actie er moet 

worden ondernomen.   

De eerste belangrijke inschatting die het schoolpersoneel moet maken, is hoe dringend de tussenkomst 

van de politie is.  Richtinggevende vragen hierbij zijn: 

• Is er nog een gevaar aanwezig of is dit intussen geweken? 

• Welke is de aard van de gepleegde feiten en de ernst van de gevolgen? 

• Zijn de verdachten nog ter plaatse? 

 

Schoolpersoneel, daarmee bedoelen we iedereen die in een school is tewerkgesteld, heeft geen 

beroepsgeheim.  Er hoeft dus geen schroom te zijn om de hulpdiensten in te lichten.11 

Na kennisname van een MOF zal de politie het parket hiervan inlichten met het oog op de aansturing van 

het onderzoek en de eventuele vervolging.   

Het parket Antwerpen afdeling Turnhout heeft, specifiek voor de 12-18-jarigen die een MOF plegen, een 

draaiboek opgesteld waarin de rol van middelbare scholen, parket en politie werd omschreven.   

4.   Zelfdoding, poging tot zelfdoding of zelfdodingsgedachten 

4.1  Zelfdodingsgedachten of poging 

Wanneer de school verneemt dat een leerling kampt met zelfdodingsgedachten of dat deze al een poging 

tot zelfdoding heeft ondernomen, zal een vertrouwensleerkracht een eerste gesprek met deze leerling 

aangaan.  De school staat in voor de verwittiging van de ouders.  Het is aangewezen dat de school of het 

CLB hiervan ook melding maken bij de politie, vooral indien wordt vastgesteld dat er zich een acuut 

probleem stelt. 

De politie zal hiervan het Parket in kennis stellen en samen met alle betrokkenen nagaan of een gedwongen 

opname (collocatie) aan de orde is. 

 
11 Uittreksel uit hoofdstuk 1.2 van de PLP 41: “Schoolpersoneel, daarmee bedoelen we iedereen die in een school 
tewerk gesteld is, heeft geen beroepsgeheim, maar is wel gehouden aan discretieplicht of ambtsgeheim (voor 
ambtenaren). Het ambtsgeheim is de verplichting om bij het uitoefenen van een ambt geen vertrouwelijke 
gegevens vrij te geven aan andere dan diegene die daartoe gerechtigd zijn. Buiten de muren van de eigen dienst of 
instelling moet er discreet en zorgvuldig omgegaan worden met dergelijke gegevens. Schoolpersoneel moet 
vertrouwelijke gegevens wel kenbaar maken aan de schooldirectie, indien die daarom verzoekt. De directie is zelf 
ook gebonden door ambtsgeheim en moet dus discreet omgaan met deze gegevens. De directie kan deze gegevens 
dus niet zomaar aan derden doorgeven. 
Het ambtsgeheim belet echter niet dat relevante informatie indien nodig kan worden doorgegeven, bijvoorbeeld 
aan politie. De school heeft hierbij wel steeds de verantwoordelijkheid om af te wegen wat doorgegeven wordt en 
wat niet. Puur feitelijke informatie, informatie over objectief vaststelbare gegevens, mag altijd worden 
doorgegeven door de school aan de politie. Hetzelfde geldt voor strafbare feiten die op school plaatsvinden. Ook 
getuigenissen van leerlingen over strafbare feiten die ze andere leerlingen zagen plegen, vallen hieronder.” 
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Als de leerling nog maar pas de poging heeft ondernomen, zal alle voorrang worden gegeven aan de 

verstrekking van de nodige medische zorgen door de Spoeddienst van het AZ St-Dimpna of een andere 

gespecialiseerde dienst. 

 

4.2  Zelfdoding door een leerling 

Indien de zelfdoding buiten de school gebeurde, zal de politie de school hiervan zo snel mogelijk inlichten.  

De politie zal een onderzoek voeren en kan in dit kader ook contact opnemen met de school met eventuele 

vragen.  Politionele slachtofferbejegening is ter beschikking. 

Indien de zelfdoding plaatsvond binnen de schoolmuren dient de school onmiddellijk de volgende 

maatregelen te treffen: 

▪ Getuigen worden van de andere leerlingen geïsoleerd en gevraagd om hun mobiele telefoons uit 

te schakelen; 

▪ Het slachtoffer wordt aan het zicht onttrokken; 

▪ Sporen worden in de mate van het mogelijke gevrijwaard; 

▪ De politie wordt via het noodnummer 112 verwittigd. 

De politie zal ter plaatse het onderzoek uitvoeren.  Het proces-verbaal met de getuigenverklaringen zal 

nadien naar het Parket worden gestuurd. 

De dienst politionele slachtofferbejegening komt ter plaatse. 

5. Onrustwekkende verdwijningen 

Een verdwijning wordt als onrustwekkend beschouwd indien één of meer criteria uit de Ministeriële 

Richtlijn van 20 februari 2002 inzake de opsporing van vermiste personen van toepassing zijn:  

1. de vermiste persoon is jonger dan 13 jaar;  

2. de vermiste persoon heeft een lichamelijke of geestelijke beperking of mist de nodige 

zelfredzaamheid;  

3. de vermiste persoon is afhankelijk van medicatie of medische behandeling;  

4. de vermiste persoon bevindt zich mogelijk in een voor hem/haar levensbedreigende situatie;  

5. de vermiste persoon bevindt zich mogelijk in het gezelschap van derden die zijn welzijn kunnen 

bedreigen of is het slachtoffer van een misdrijf;  

6. de afwezigheid van de jongere is in complete tegenstelling tot zijn normale gedrag. 

In deze gevallen is het steeds aangewezen om de politie te verwittigen die, samen met het parket, het 

onderzoek zal voeren. 

School en ouders willen soms eerst zelf zo snel mogelijk actie ondernemen zoals b.v. door het zelf 

verspreiden van opsporingsberichten via de sociale media.  De politie raadt dit af.  Zeker in een 

beginstadium is het aangewezen om het onderzoek in alle discretie te laten verlopen, dit met het oog op 

de  anonimiteit van de leerling maar ook om het onderzoek niet te belemmeren.  Op die manier wordt ook 

vermeden dat essentiële tips niet tot bij de politie komen of dat er ongepaste, kwetsende reacties worden 

gericht aan de ouders.   
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Een van de mogelijke onderzoekshandelingen is de verspreiding van een opsporingsbericht, al dan niet in 

samenwerking met Child Focus.12 

 

6.  Noodopvang voor minderjarigen 

6.1 Het kind wordt niet opgehaald van school of kan thuis niet binnen 

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk, van een eenvoudige vergetelheid tot ongeval of overlijden. 

De school tracht te communiceren met de contactpersonen (beide ouders, grootouders, …) gekend in hun 

leerlingenadministratie. De school is ook zelf verantwoordelijk voor de opvang van de leerling in 

afwachting. 

De politie kan gevraagd worden om poolshoogte te gaan nemen aan de woning van ouders.  

 

6.2 De ouder(s) wil(len) het kind niet meer in huis 

Beide ouders zijn burgerlijk verantwoordelijk en kunnen onder geen beding die verantwoordelijkheid naast 

zich neerleggen. Ouders kunnen een hulpvraag hebben over opvoeding/aanpak via de ‘brede instap’ 

voorzien in het decreet integrale jeugdhulp (2014).  Deze dient gericht te worden tot de 

hulpverleningsinstanties.  Het decreet voorziet een sterke rol voor  de CLB’s die binnen een vrijwillig kader 

op zoek gaan naar de juiste hulp. 

In crisissituaties waarin het werkelijk onmogelijk is dat de minderjarige thuis blijft, kan een beroep gedaan 

worden op crisismeldpunt -18 zoals ook voorzien in het decreet. 

Vanuit de provinciale werking van dit crisismeldpunt kan noodopvang voorzien worden. Verder ook 

kortdurende crisisinterventie om uithuisplaatsing te voorkomen en crisisbegeleidingen gedurende 1 

maand. 

 

6.3 Het kind/de jongere weigert naar huis te gaan 

In de eerste plaats moet er geluisterd worden naar het verhaal van de leerling. Zo kan een eerste 

inschatting gebeuren door leerlingenbegeleiding en wordt mogelijk wegloopgedrag voorkomen. 

Dezelfde partners als in 6.2 worden hierin betrokken. 

De politie staat niet in voor het vervoer van de leerling naar huis of naar andere locaties (Cf. taxidienst). 

 

 

 

 

 
12 Bij onrustwekkende verdwijningen komt Child Focus regelmatig in beeld.  Hoewel deze dienst een waardevolle 

partner is voor de politie zal Child Focus zelf geen strafrechtelijk onderzoek kunnen voeren. 
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7. Spijbelen 

7.1   Provinciaal spijbelactieplan 

In België stelt de wet dat er leerplicht is voor alle kinderen vanaf 5 tot 18 jaar. De leerplicht vangt aan in 

het jaar dat de leerling 5 jaar wordt en eindigt op de 18e verjaardag of op 30 juni van het kalenderjaar 

waarin de leerling 18 jaar wordt.  

Sinds september 2018 is een provinciaal spijbelactieplan van kracht in de hele provincie Antwerpen. Met 

dit plan wil men komen tot een uniforme, sluitende en aanklampende aanpak van spijbelende leerlingen. 

Dit betreffen afspraken tussen partners vanuit onderwijs, welzijn en justitie over de aanpak van spijbelen 

voor leerlingen die in provincie Antwerpen verblijven. Het stappenplan is gebaseerd op Vlaamse 

Krachtlijnen over de aanpak van de spijbelproblematiek (2015) en werd volledig uitgewerkt in een folder.  

Wanneer een minderjarige spijbelt, past de school haar interne afspraken over spijbelen toe. Wanneer een 

minderjarige 5 halve dagen spijbelt, brengt de school het CLB op de hoogte. 

Het CLB maakt deel uit van integrale jeugdhulp en heeft een belangrijke rol te vervullen bij 

spijbelopvolging.  

 

7.2  Eerste aanmelding bij politie 

Wanneer de school en het CLB van mening zijn dat de begeleiding ontoereikend is om tot verandering te 

komen en dat een politionele tussenkomst effect kan hebben op het spijbelgedrag van de minderjarige kan 

de school, in samenspraak met het CLB, een aanmelding doen bij de politiezone waar de minderjarige staat 

ingeschreven.  Hiervoor werd een online tool uitgewerkt op volgende website:  

www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/netwerk-samen-tegen-schooluitval/acties/provinciaal-

sap/werkdocumenten.html 

Op deze website staat: 

▪ Het aanmeldingsformulier, 

▪ De registratiefiche waarop de afwezigheden worden aangeduid, 

▪ De contactpersonen per politiezone.  

De politie zal vervolgens de ouder(s) en de minderjarige (optioneel voor een leerling in het lager onderwijs) 

uitnodigen voor een gesprek bij de politie. Tijdens dat gesprek wordt het spijbelcontract besproken waarin 

vermeld staat dat de betrokkenen zich verbinden om de minderjarige regelmatig naar school te laten gaan.  

Wanneer de betrokkenen het spijbelcontract ondertekenen, bezorgt de politie een kopie van het 

spijbelcontract aan de school en het CLB.  

Zolang het spijbelcontract wordt nageleefd, worden er geen verdere stappen door de politie ondernomen. 

Wanneer de betrokkenen niet meewerken bij het opstellen van een spijbelcontract, zal de politie overgaan 

tot het opstellen van ambtshalve proces-verbaal over het niet-naleven van de leerplicht. Dit proces-verbaal 

wordt vervolgens doorgestuurd naar het Parket.  De school en het CLB zullen het proces-verbaalnummer 

doorgestuurd krijgen door het Team Jeugd en Gezin. 

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/netwerk-samen-tegen-schooluitval/acties/provinciaal-sap/werkdocumenten.html
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/netwerk-samen-tegen-schooluitval/acties/provinciaal-sap/werkdocumenten.html
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7.3 Heraanmelding bij politie 

 

Wanneer het spijbelgedrag na ondertekening van het spijbelcontract verder blijft aanhouden, kan de 

school in samenspraak met het CLB opnieuw een aanmelding doen bij politie op dezelfde wijze als 

hierboven omschreven. De politie zal vervolgens overgaan tot het opmaken van ambtshalve proces-

verbaal over het niet-naleven van de leerplicht. De school en het CLB zullen het proces-verbaalnummer 

doorgestuurd krijgen door het Team Jeugd en Gezin van de politiezone. 

 

8. Overlast - Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) 

Naast de instrumenten die het Parket ter beschikking heeft, kunnen de gemeenten zelf bepaalde vormen 

van overlast aanpakken.  De GAS-reglementering is in Geel, Laakdal en Meerhout van toepassing vanaf de 

leeftijd van 16 jaar.  In de meeste gevallen zal de GAS-ambtenaar een geldboete opleggen.  Voor 

minderjarigen zal de bemiddeling tot herstel van de schade verplicht worden aangeboden. 

Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen we naar het GAS-reglement van de stad Geel en de 

gemeenten Laakdal en Meerhout, ook wel politiecodex genoemd.13  Onder bijlage 4 werd een uittreksel 

van de meest voorkomende inbreuken bij jongeren opgenomen. 

 

9. Initiatieven van preventie en participatie 

Het Team Preventie en Participatie van de Politiezone streeft ernaar om, samen met de inwoners, te 

werken aan veiligheid en leefbaarheid en zodoende veiligheidsproblemen te voorkomen.  

Hiertoe werden er verschillende informatiesessies uitgewerkt die kaderen in het sensibiliseren en 

informeren van scholen, ouders en kinderen.  Het aanbod is evolutief en gebeurt in overleg met vrijwilligers 

en andere externe partners zoals Child Focus. Een greep uit de thema’s die aan bod kunnen komen: 

 

Informatiesessie Doelgroep Duur 

De gevaren van het internet – interactieve 

voorstelling 

Aangepast aan de leeftijd, ook voor 

ouders 

2 uur 

Jan, de politieman -  voorleessessie kleuters 1 uur 

Cyberpesten - uiteenzetting Aangepast aan de leeftijd, ook voor 

ouders 

1,5 uur 

Jongeren en drugs - uiteenzetting Laatste jaar lager onderwijs, 

secundair onderwijs,  

Thomas More, 

ouders 

1,5 uur 

Jungle Web (i-coach Child Focus) - interactief spel Aangepast aan de leeftijd, 2 uur 

Algemene Preventie - uiteenzetting Best geschikt voor ouders 1,5 uur 

Inbraakpreventie voor scholen - uiteenzetting Directie, leerkrachten, … 1,5 uur 

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout: wie, wat, 

hoe, werking, … 

Aangepast aan de leeftijd, 1,5 uur 

 
13 https://www.pzglm.be/files/POLITIECODEX%20GLM.pdf 

https://www.pzglm.be/files/POLITIECODEX%20GLM.pdf
https://www.pzglm.be/files/POLITIECODEX%20GLM.pdf
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Heb je zelf nog een ander idee, dan kan je dat altijd voorleggen. Aanvragen gebeuren best per mail op 

pz.glm.preventie@police.belgium.eu of telefonisch op het nummer 014 56 47 31. Bij een voorafgaandelijk 

contact zal de opportuniteit van de vraag, de beschikbaarheid van de spreker en andere modaliteiten 

(onder andere met betrekking tot het gewenste didactische materiaal) worden besproken.  De inhoud van 

iedere module kan tijdens dit contact ook worden toegelicht en verder afgestemd op de specifieke 

behoeften van het doelpubliek. 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 wil onze Politiezone van start gaan met een nieuw aanbod ‘Politiekids’.14  

Kinderen van 11 en 12 jaar zullen op een positieve en constructieve manier hun eerste contact hebben 

met de politie en andere veiligheidspartners.  Het doel is om ze op een aangepaste manier bewust te 

maken van de invloed die ze zelf hebben op hun leefomgeving (regels, normen en waarden, respect) en 

hoe ze zich daar kunnen naar gedragen.  We vergroten de kracht van samenwerken en leren hen het sociaal 

netwerk van professionals, waaronder de wijkagent, beter kennen.  Samen een leefbare en veilige 

omgeving organiseren voor kinderen om in op te groeien is immers een gedeelde zorg. 

 

10. Specifieke samenwerkingsvormen tussen de politiezone en  
       scholen 

a. Brand- en evacuatieoefeningen scholen 

Als scholen brand- en/of evacuatieoefeningen uitvoeren die een weerslag zouden hebben op de 

omgeving, bijvoorbeeld op het verkeer of mogelijke vragen/paniek in de onmiddellijke omgeving, wordt 

de lokale politie, via de contactpunten van de scholen voorafgaand in kennis gesteld. 

b. Bezoeken aan het Veiligheidshuis Ter Stokt 

Het bezoek omvat een algemene uitleg over de werking van de politiezone alsook een bezoek aan 

kantoren (cellencomplex onder voorbehoud) en de bezichtiging van materiaal en voertuigen.  De 

format wordt in ieder geval afgestemd op het doelpubliek.  Het bezoek duurt 1-1.5 uur en is gratis.  

De groepen bestaan uit maximum 25 personen, 2 begeleiders inbegrepen. 

Aanvragen gebeuren via het ‘Digitaal Loket’, bij voorkeur  2 maanden op voorhand.   

c. Klachten en felicitaties 

Klachten over de contactpunten of over de werking van de politiezone kunnen rechtstreeks ingediend 

worden bij de korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op 

pz.glm.korpschef@police.belgium.eu. 

Felicitaties kunnen via dezelfde weg worden bezorgd of online via 

https://www.pzglm.be/nl/fiche/44/felicitaties-en-klachten 

 

 
14 Politiekids werd in de loop van de eerste jaarhelft van 2021 uitgewerkt en nadien voorgesteld aan enkele scholen.  
De verdere uitrol zal plaatsvinden vanaf het schooljaar 2022-2023. 

mailto:pz.glm.preventie@police.belgium.eu
https://www.pzglm.be/nl/form/37?website=1
mailto:pz.glm.korpschef@police.belgium.eu
https://www.pzglm.be/nl/fiche/44/felicitaties-en-klachten
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d. Vragen tot dienstverlening die niet opgenomen zijn in dit scholenprotocol 

Elke vraag van de scholen over een specifieke vorm van dienstverlening die niet is opgenomen in dit 

scholenprotocol wordt gesteld via het contactpunt (wijk-, scholen- of studentenagent) van de school, 

dat de vraag zelfstandig of na overleg binnen de politiezone zal behandelen.  
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11. Ondertekening - uitvoeringsbepalingen 

Dit ‘scholenprotocol politie’ wordt goedgekeurd door de burgemeester-voorzitter van het Politiecollege 

van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, de burgemeesters van Laakdal en Meerhout voor wat betreft 

de toepassing ervan in de scholen van hun gemeente, een afvaardiging van de schooldirecties en de 

korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.  

Het wordt door de burgemeesters ter kennis gegeven aan de betrokken schepenen van de betrokken 

gemeenten en door de korpschef aan de betrokken politiemedewerkers.  

Dit ‘scholenprotocol politie’ is van toepassing vanaf 11 maart 2022 en wordt minstens om de twee jaar 

geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.  

 

Vertegenwoordigende schooldirecteurs 

 

Basisonderwijs 

 

Kris Karremans             Peter Terweduwe              Gert Vaneynde 

SBS De Burgstraat           GBS Eindhout                VBS De Kabaz Zittaart 

Geel                  Laakdal                    Meerhout 

 

 

 

Secundair onderwijs 

 

An Pijnaerts              Danny Van der Veken 

GO! GEEL               Overkoepelend directeur KOGEKA 

 

 

 

 

Burgemeesters 

 

Vera Celis               Tine Gielis                  Nele Geudens 

Stad Geel               Gemeente Laakdal              Gemeente Meerhout 

Voorzitter politiecollege 

 

 

 

 

 

Korpschef van de Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 

 

Dirk Van Aerschot     

Korpschef      
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Bijlage 1: Betrokken scholen 

 

GEEL 

Algemene coördinatie: 

• Marlon Pareijn, schepen van onderwijs 

• Nele Dutry, deskundige flankerend onderwijsbeleid 

Basisscholen (NOBA – Netoverschrijdend Overleg BAsisscholen) 

• Basisschool De Luchtballon (GO!) (Centrum) 

• Freinetschool De Zeppelin (GO) (Centrum) 

• Sint Dimpna Geel · Basisschool (Centrum) 

• Stedelijke basisschool De Burgstraat (Centrum) 

• Stedelijke basisschool De Katersberg (Centrum) 

• Stedelijke basisschool De Bollenboom (Zammel-Oosterlo) 

• Stedelijke basisschool Larum (Larum) 

• Stedelijke basisschool Winkelomheide (Winkelomheide)  

• Stedelijke Freinetschool De Steltloper (Zammel-Oosterlo) 

• Vrije gemengde basisschool De Regenboog (Centrum) 

• Vrije gemengde basisschool De Toverboom (Bel) 

• Vrije gemengde basisschool De Droomgaard (Centrum) 

• Vrije gemengde basisschool De Leeroase (Stelen) 

• Vrije gemengde basisschool Sint-Hubertus (Ten Aard) 

• Vrije gemengde basisschool Top@punt (Punt) 

• Steinerschool De Nieuwe Maan (Larum) 

• BKO-BLO Oosterlo & Autiwerking De Kangoeroe (Oosterlo) 

• School voor Aangepast Individueel Onderwijs - SAIO (Centrum) 

Middelbare scholen (NOSO – NetOverschrijdend Overleg Secundair Onderwijs) 

• KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel Kasterlee) 

❖ St Dimpnacollege 

❖ St Aloysius 

❖ St Maria 

❖ St Jozef 

• Atheneum GO! Geel 

• BuSO Oosterlo 
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LAAKDAL 

Algemene coördinatie: 

• Fabienne Janssens, administratief hoofdmedewerkster 

Basisscholen (kleuter en lager onderwijs) 

• GBS Eindhout 

• VBS Meerlaar 

• GBS De Schans (Veerle centrum) 

• VBS De Wijngaard (Veerle centrum) 

• BS GO! De Wissel (Veerle Heide) 

• VBS Groot-Vorst 

 

MEERHOUT 

Algemene coördinatie 

• Jan Melis, schepen van onderwijs 

• Veerle Buytaert, manager persoonsgebonden zaken 

Kleuterscholen 

• GBS De Duizendpoot (Meerhout centrum en Berg) 

• BS De Boomgaard (Meerhout centrum) 

• VBS De Klimmuur (Gestel) 

• BKO De Kangoeroe (Zittaart) 

Lagere scholen 

• BS De Boomgaard (Meerhout centrum) 

• GBS De Duizendpoot (Meerhout centrum)  

• VBS De Klimmuur (Gestel) 

• VBS De KaBaZ (Zittaart) 

• BLO De Kangoeroe (Zittaart) 
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Bijlage 2: Hoe kan veilig verkeersgedrag worden beloond en gestimuleerd? 

 

Geraardsbergen: https://www.nieuwsblad.be/cnt/bljli_04644959  

Pepingen: https://www.nieuwsblad.be/cnt/4i382vf7  

Ieper: https://kw.be/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/leerlingen-verrassen-flinke-chauffeurs-met-beloning-

in-zone-30/article-normal-367229.html?cookie_check=1576675151 

Als politiedienst willen we evenwel benadrukken dat zulke acties met grote voorzichtigheid dienen te 

worden uitgevoerd.  Voertuigen in beweging benaderen kan een gevaar inhouden.  Toezicht door de politie 

hierbij is geen overbodige luxe en wordt best op voorhand gevraagd. 

Nog een ander initiatief werd genomen door school ‘De Zonnebloem’ in Ardooie waar een filmpje werd 

gemaakt.  Het filmpje toont de directeur die, als acteur, in de fout gaat. Een jonge leerling Emiel, voor de 

gelegenheid uitgedost in politie-uniform, staat paraat om orde op zaken te brengen. Hij spreekt de 

directeur toe op zijn fout. Het tweede deel van de film toont hoe je een zebrapad dient over te steken. 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200108_04797436 

  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/bljli_04644959
https://www.nieuwsblad.be/cnt/4i382vf7
https://kw.be/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/leerlingen-verrassen-flinke-chauffeurs-met-beloning-in-zone-30/article-normal-367229.html?cookie_check=1576675151
https://kw.be/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/leerlingen-verrassen-flinke-chauffeurs-met-beloning-in-zone-30/article-normal-367229.html?cookie_check=1576675151
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200108_04797436
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Bijlage 3: Drugscontroles in de scholen 

 

Preventieve controles – opdrachten van bestuurlijke politie 

Artikel 14 van de wet op het politieambt laat de politiediensten onder meer toe om bij het vervullen van 

hun opdrachten van bestuurlijke politie, controles uit te voeren op plaatsen waar zij wettelijk toegang 

hebben. Dit omvat enerzijds de openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke plaatsen en 

anderzijds de private plaatsen waartoe de politiediensten toegang hebben op basis van een bijzondere wet 

of, bij gebrek aan een bijzondere wet, waarvoor de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats de 

controle vraagt.  

De school, waarvan de toegang is voorbehouden voor de personeelsleden, de leerlingen en hun ouders, 

valt onder de categorie van de privéplaatsen. Bijgevolg is altijd de toestemming van de persoon die het 

werkelijk genot heeft van de plaats, zijnde de directeur of zijn afgevaardigde, vereist om er een 

politiecontrole te kunnen uitvoeren op basis van artikel 14 van de Wet op het Politieambt.  

De bestuurlijke overheid kan dus dergelijke controles niet voorschrijven. 

De juridische dienst van de Federale Politie geeft ter zake tevens aan dat preventieve controles geen 

systematisch karakter mogen vertonen, moeten voldoen aan de algemene voorwaarden die ten grondslag 

liggen aan het politieoptreden (subsidiariteit en proportionaliteit) en moeten worden gerechtvaardigd 

door concrete omstandigheden, met name redelijke gronden die doen geloven dat  de dader of 

bewijselementen van een misdrijf aanwezig zijn op de plaats. Dit kan onder meer blijken uit de informatie 

die de school overmaakt aan de politiediensten. 

De directie kan de aanvraag voor het uitvoeren van een preventieve drugscontrole richten aan de 

scholenagent. 

 

Controles in het raam van een strafrechtelijk dossier 

In geval van een gerechtelijke opdracht kan een controle op een school enkel in de wettelijke gevallen van 

een huiszoeking, dus ofwel met een mandaat van de onderzoeksrechter, ofwel op heterdaad, ofwel met 

toestemming van de persoon die het werkelijk genot van de plaats heeft, in dit laatste geval dus opnieuw 

met de toestemming van de directeur of zijn afgevaardigde.  

 

Het besnuffelen van leerlingen door drugshonden  

Voorafgaandelijk aan de inzet van een drugshond zal de opportuniteit, legaliteit, proportionaliteit en 

subsidiariteit worden beoordeeld. 

Het besnuffelen door een drugshond van de aanwezigen en hun bagage wordt niet als een fouillering 

beschouwd.  Indien de hond positief reageert op de aanwezigheid van drugs bij een bepaald persoon, 

wordt dit beschouwd als een aanwijzing voor het bij zich hebben van drugs en rechtvaardigt dit een 

gerechtelijke fouillering overeenkomstig artikel 28, §2 van de Wet op het Politieambt. In het kader van hun 

gerechtelijke opdrachten kunnen de politiediensten immers overgaan tot een gerechtelijke fouillering van 

de personen ten aanzien van wie aanwijzingen bestaan dat zij overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in 

verband met een misdaad of wanbedrijf bij zich dragen.  
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Bijlage 4: Uittreksel GAS-reglement (politiecodex) 

 

Geluidsoverlast overdag:  

*Art. 29:  

Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid 

gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 07u en 22u) is verboden, wanneer het zonder 

noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de 

inwoners in het gedrang brengt.  

 

Geluidsoverlast ’s nachts:  

*Art. 30:  

Het is verboden zich tussen 22u en 07u schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de 

rust van de inwoners kan worden verstoord zoals bepaald in artikel 561,1 van het Strafwetboek.  

 

Vuurwerk e.d.:  

*Art. 56:  

Het is verboden op gelijk welke plaats om het even welk vuurwerk, feestgeschut of kanonschoten af te 

steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.  

Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. De voorwaarden van de toelating 

dienen worden nageleefd.  

Er is geen voorafgaandelijke toelating van de burgemeester vereist voor het afschieten van vuurwerk op 

privé-domein in de nacht van oud- naar Nieuwjaar en dit tussen 23u45 en 00u45.  

 

Hinderlijke gedragingen:  

Art. 58:  

Het is verboden personen de vlotte doorgang te belemmeren, hen op enigerlei wijze te intimideren of hen 

ongewenst na te roepen, aan te klampen of na te lopen. 

*Art. 59:  

Het is verboden om zonder noodzaak op deuren, ramen of afsluitingen of op eender welk deel van 

gebouwen te kloppen of de belinrichting te doen werken.  

*Art. 61:  

Het is verboden voorwerpen opzettelijk naar iemand te werpen, die kunnen  

belemmeren of bevuilen.  

*Art. 62:  

Het is verboden stenen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen  

voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen te werpen, of in tuinen en besloten erven van een ander.  

*Art. 64:  

Het is verboden op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, sportieve of andere 

bijeenkomst die toegestaan is, te verstoren.  
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Art. 107: 

Het gebruik van niet- gemotoriseerde voortbewegingtoestellen zoals bijvoorbeeld rolschaatsen, skeelers, 

skateboards, steps is alleen toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de vlotte doorgang niet in 

het gedrang worden gebracht.  

Ze zijn verboden in openbare gebouwen en aanhorigheden zoals trappen..  

De bevoegde overheid kan het gebruik echter ook verbieden op de plaatsen die zij bepaalt. 

 

Aanduidingen van openbaar nut, straatnaamborden, openbare verlichting of andere aanduidingen van 

openbaar belang : 

Art. 137:  

Het is verboden de straatnaamborden, huisnummers of elke andere aanduiding of voorwerp van openbaar 

belang te bedekken, weg te nemen, te veranderen of op enigerlei wijze te beschadigen of te vernietigen. 

 

Zwerfvuil, sluikstorten :  

*Art. 151:  

Het is verboden zwerfvuil op het openbaar domein zoals (niet-limitatieve opsomming)  

sigarettenpeuken, kauwgum, blikjes, wikkels, en andere 46verpakkingen enz. achter te laten. 

 

Wildplassen ed :  

*Art. 165:  

Wildplassen, braken of zich ontlasten op het openbaar domein, tegen woningen en hun aanhorigheden, 

vaste constructies of voertuigen is verboden.  

*Art. 166:  

Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op het artikel 165 is bovendien gehouden om dadelijk over 

te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot ambtshalve verwijdering of 

reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.  

 

Gemengde GAS :  

*Art. 438: 

Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 563,3° van het Strafwetboek is verboden : Daden van 

feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits de daders niemand gewond of geslagen hebben en mits de 

feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder opzettelijk, doch zonder het 

oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.  

*Art. 440.1: 

Het is verboden, zoals omschreven in het artikel 534ter van het Strafwetboek : opzettelijk andermans 

onroerende eigendommen beschadigen.  

*Art. 440.2: 

Het is verboden, zoals omschreven in art. 521, 3de lid, van het Strafwetboek, wagens, wagons en 

motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk te vernielen, of onbruik te maken met het oogmerk om te schaden. 
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