
Regels activiteiten met impact op het openbaar domein 

Wij herinneren u aan enkele belangrijke regels van het politiereglement van Leuven (hierna: GPR) en 
hogere wetgeving die van toepassing zijn op de organisator van het evenement en de uitbater van de 
horecazaak. Uiteraard blijven ook alle andere bepalingen van het politiereglement en andere wetten 
van toepassing. 

• Activiteiten die een impact hebben op het openbaar domein mogen slechts plaatsvinden als 
ze gemeld worden op www.politieleuven.be (Startpagina – Vragen - Evenement organiseren) 
EN via mail naar pz.leuven.student@police.belgium.eu, minstens 2 weken op voorhand.  
(artikel 568 PR). [Indien u dit evenement in een horecazaak organiseert dient u de uitbater een 
kopie van dit document te overhandigen.] Als het evenement in een horecazaak op de Oude 
Markt plaatsvindt dient u daarenboven het  bestuur van VZW Oude in te lichten via 
all@oudemarktvzw.be, met in cc pz.leuven.student@police.belgium.eu. 
 

• Er mag geen hinder zijn voor het verkeer, noch geluidsoverlast voor de omstaanders. De regels 
met betrekking tot de verstoring van de openbare rust gelden ook overdag (art. 414 en 
volgende, met inbegrip van art. 430 GPR).  
 

• Indien het evenement wordt georganiseerd in een horecazaak moet deze beschikken over een 
uitbatingsvergunning en alle regels voor die uitbatingsvergunning moeten nog steeds vervuld 
zijn (o.a. aantal beschikbare toiletten, attest brandveiligheid). 
 

• Er mag niet geürineerd, noch gebraakt worden op de openbare weg (artikel 80 GPR). Afval mag 
niet op de openbare weg worden gegooid (art. 79 GPR). Elk afval in de omgeving, ten gevolge 
van de activiteit, dient opgekuist te worden (art 79 en 570 GPR). Bij gebreke daaraan wordt de 
reinigingsdienst van de stad Leuven gevorderd op kosten van de organisatie (art. 89 GPR).  
 

• Het is verboden personen lastig te vallen, voorbijgangers mogen niet worden gehinderd (art. 
66 en 87 GPR). 
 

• De wet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap verbiedt het 
schenken van  alcoholische dranken aan kennelijk dronken personen en minderjarigen. Er zal 
verbaliserend opgetreden worden door de politiediensten bij dergelijke vaststellingen.   
 

• Het maximum aantal personen zoals bepaald door de brandweer mag niet overschreden 
worden in de zaak (art. 534 GPR). Hou er rekening mee dat wachtenden buiten de zaak voor 
overlast kunnen zorgen. 
 

• Het begin- en einduur wordt strikt gerespecteerd.  
 

• De activiteit mag niet plaatsvinden op het terras. Er mag geen tapinstallatie op het terras 
worden geplaatst en geen elektronisch versterkte muziek worden afgespeeld.  (art. 569 GPR) 
 

• Men moet zich houden aan de regels van de muziekvergunning, afgeleverd aan de exploitant 
van de horecazaak. (art. 565 – 568 GPR) 
 
 

• Wanneer u verwacht dat de orde rond de zaak ernstig verstoord kan worden (bv via het aantal 
aanwezigen of geïnteresseerde die zich op sociale media melden) is het aangewezen de politie 
hiervan op de hoogte te brengen om in samenspraak maatregelen uit te werken om de 
verstoring van de openbare orde te voorkomen of beperken.  



 

• Voorzie steeds een alcoholvrij alternatief en gratis kraantjeswater. 
 

• Duidt een persoon aan die nuchter blijft en door de politie kan worden aangesproken tijdens 
het evenement.  

• Uitzondering op de regel (niet vaak van toepassing): er moet geen aanvraag inname openbaar 
domein zijn wanneer de horecazaak een uitgebreide muziekvergunning heeft, in de andere 
gevallen wel als men van de voorwaarden van de muziekvergunning wil afwijken (na 02:00u, 
95 dB). In dat geval is het wel de horeca-uitbater die deze aanvraag moet doen aangezien hij 
houder is van de muziekvergunning. De meldingsplicht blijft uiteraard wel gelden (ook als het 
in niet-horecazaken is trouwens). 

 

Gevolgen van het niet respecteren van deze regels kunnen zijn: 

• Bij vaststellen van overtreding van de regel van het politiereglement door een deelnemer, de 
organisator of de uitbater van de horecazaak, kan een GAS-boete worden opgelegd. Deze 
kunnen oplopen tot 350€.  

 

• Wanneer wordt vastgesteld dat de evenementen van de organisator de basis vormen voor 
ernstige openbare overlast kan de burgemeester beslissen preventief op te treden 
maatregelen op te leggen of het evenement niet toe te laten. 
 

• Indien de uitbater van de horecazaak zich niet houdt aan de voorwaarden en regels van de 
vergunningen waarover hij beschikt kunnen deze (al dan niet tijdelijk) worden ingetrokken. 

 

De activiteit vindt plaats op …./…./…………. van  ……….uur tot ………uur, op …../…./………… te 
………………………………………………. 

Ik heb  op …./…./……………. om ……………. uur  kennis genomen van de geldende regels.  

 

Verantwoordelijke organisatie:      

Fakbar/Club:Gsmnummer verantwoordelijke:        

Handtekening:  

 

 

 

Verantwoordelijke horecazaak: 

Horecazaak: 

Handtekening: 


