
 

GEMEENTERAAD VAN 2 JULI 2019 
 

POLITIEVERORDENING: VOORWAARDEN VOOR CLUBHUIZEN EN 
SAMENSCHOLING VAN MOTORCLUBS 

Hoofdstuk 1. Begrippenkader 

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

• Motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen gekenmerkt 
door een gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur die naar de buitenwereld wordt 
veruitwendigd door het gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, 
clubemblemen, colors, tatoeages, materialen, voertuigen, kledij, foto’s en ongeacht het 
effectieve bezit of gebruik van een motor; 

• Clubhuis: een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt. 
• Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon, 

al dan niet eigenaar, die een clubhuis, in feite of in rechte faciliteert of uitbaat. 
• Organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de 

rechtspersoon, die een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert. 
• 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 de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek 
toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen of in een verslag van de 
Brandweer zone Kempen of van een door de burgemeester aangestelde toezichter. 

Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente 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. Er wordt een politioneel en/of administratief onderzoek gevoerd naar vaststellingen en/of 
veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, eenvoudige schuldverklaring voor inbreuken op 
feiten zoals omschreven in: 



 

• het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X; 
• de Drugswet; 
• de Wapenwet; 
• de Wet Private Militie; 
• de Vreemdelingenwet; 
• de fiscale en sociale wetgeving; 
• de camerawetgeving; 
• vestigingsvoorwaarden; 
• de wet op racisme of xenofobie ingegeven daden; 
• voorwaarden verbonden aan de exploitatie van een inrichting of clubhuis. 

De hiernavolgende personen moeten aan een gunstig onderzoek 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. 

Als in dit onderzoek wordt vastgesteld dat er verschillende vaststellingen en/of veroordelingen zijn, 
kan het onderzoek als ongunstig worden beschouwd. 

Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. Hiervoor kunnen 
bijkomende inlichtingen bij andere diensten worden ingewonnen. 

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 een 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 ramen van een  clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op enige 
wijze ondoorzichtig te maken (bijvoorbeeld: door er voorwerpen te plaatsen, de ramen met folie te 
bekleden, de gordijnen of de (rol)luiken te sluiten). 

§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. Elke overtreding van dit politiereglement wordt bestraft met: 

• een administratieve geldboete tot maximaal 175 of 350 euro, naargelang het een 
minderjarige dan wel een meerderjarige overtreder betreft; en/of 

• een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de inrichting. 

Artikel 10. Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen het clubhuis tijdelijk of 
definitief sluiten: 

• indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring met 
inbegrip van overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier; 

• indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste 
gegevens in de aanvraag of bij wijzigingen van de gegevens in de aanvraag waardoor de 
veiligheid in het gedrang kan komen; 

• in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan 
is aan de voorwaarden vermeld in dit reglement. 

• In geval het onderzoek in art. 3.2 ongunstig is. 

De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een aangetekende 
brief ter kennis gebracht aan de overtreder. Het niet naleven van een administratieve sanctie van het 
college wordt bovendien bestraft met één van de hierboven voorziene administratieve sancties. 

Artikel 11. Het opleggen van administratieve sancties gebeurt volgens de bepalingen en op grond van 
de wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties (BS 1 juli 2013). 

De procedure voor minderjarigen, bemiddeling en gemeenschapsdienst, zoals bepaald in deel 1 van 
de politiecodex, 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 degene die in 
gebreke gebleven is, 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. 


