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NDC 582.66 

Samenscholingen 
 

Politiereglement

Hoofdstuk 1 — Handhaving van de openbare orde. 
 
Artikel 1. 
Samenscholingen of groepsgewijze verplaatsingen op 
de openbare weg, met het oog op het manifesteren voor 
of tegen een bepaalde doelstelling, zijn onderworpen 
aan een voorafgaande toelating van de burgemeester. 
 
Artikel 2. 
De aanvraag om een optocht of samenscholing te mogen 
organiseren op het grondgebied van de gemeente dient 
ten minste vijf werkdagen vooraf schriftelijk te worden 
ingediend per aangetekend schrijven of afgegeven tegen 
ontvangstbewijs. 
 
De aanvraag moet de volgende inlichtingen bevatten: 
a) de identiteit, de hoedanigheid, het adres en het 

eventuele telefoonnummer van de aanvrager; 
b) naam en adres van de organisatoren; 
c) de datum, het uur en de plaats van de samenkomst; 
d) het doel van de samenkomst; 
e) de schatting van het aantal deelnemers; 
f) de voorziene organisatiemiddelen; 
g) indien het om een optocht gaat, dient de aanvraag 

eveneens het vertrekuur, het voorgestelde parkoers, 
de wijze van verplaatsing, de modaliteiten, de plaats 
en uur van de ontbinding. 

 
Artikel 3. 
De toelating is persoonlijk. Zij is niet overdraagbaar aan 
derden. 
 
Artikel 4. 
De toelating impliceert geenszins de verantwoor-
delijkheid van de gemeente voor het verloop van de 
bijeenkomst. 
 
Artikel 5. 
De burgemeester kan zonder enige vormvereiste en 
zonder enig recht op schadevergoeding voor de organi-
satoren de toelating intrekken in de volgende gevallen: 
a) indien de houders van de toelating niet de opgelegde 

voorwaarden naleven; 
b) indien de inlichtingen verstrekt in de aanvraag niet 

correct blijken te zijn; 
c) indien de voorschriften inzake de openbare veilig-

heid, rust, reinheid en gezondheid, of de wetten, re-
glementen en besluiten die van openbare orde zijn, 
niet worden nageleefd of de naleving ervan in het 
gedrang dreigt te komen. 

 
Artikel 6. 
Er wordt geen toelating verleend voor samenscholingen 
aan de privé woningen van politiek, sociaal, economisch 
of religieus prominente personen, die de eisen van de 
deelnemers kunnen inwilligen of de inwilliging kunnen 
bewerkstelligen. 
 
Hoofdstuk 2. 
[…] 
 
Hoofdstuk 3 — Straf- en slotbepalingen. 
 
Artikel 10. 
De overtreders van de bepalingen van dit reglement 
zullen gestraft worden met gevangenisstraf van één dag 
tot zeven dagen en met geldboete van één [euro] tot 
vijfentwintig [euro], of met één van die straffen alleen. 
 
Artikel 11. 
Dit besluit zal door toedoen van het college van burge-
meester en schepenen bekendgemaakt worden door 
aanplakbrief. 
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 12. 
Afschrift van dit besluit zal aan de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal aan de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg van Brussel en aan de griffie van 
de politierechtbank van Lennik worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden 
overgemaakt aan de vice-gouverneur van de provincie 
Brabant. 
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