STICHTING “KINDERV AKANTIEWERK TILBURG”

Uittreksel uit de algemene plaatselijke verordening v.d. Gemeente Tilburg.
Datum vaststelling:
Datum inwerkingtreding:

18 juli 2016
3 januari 2017

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.
Artikel 1.
Begripsomschrijvingen.
In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:
A. Weg:
1.
de weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;
2.
de - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke pleinen en open plaatsen, parken,
plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen, ijsvlakten en aanlegplaatsen voor vaartuigen;
3.
de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen, welke uitsluitend tot
voor bewoning in gebruik zijnde ruimte toegang geven en niet afsluitbaar zijn;
4.
andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en
galerijen; de afsluitbare alleen gedurende de tijd dat zij niet door of vanwege degene die daartoe naar burgerlijk
recht bevoegd is, zijn afgesloten.
Een aantal van de in deze verordening opgenomen bepalingen, heeft betrekking op (verboden)
gedragingen "op of aan de weg". De omschrijving van "weg" is ruimer dan die van de Wegenwet en die
van de Wegenverkeerswet 1994 (en die van de verschillende provinciale wegenreglementen).
Te onderscheiden zijn de volgende definities van het begrip "weg":
- De "(Openbare) weg" in de zin van de Wegenwet: een begrip dat de wetgever heeft gecreëerd in
verband met de verkeersbehoefte;
- de "weg" in de zin van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), te weten de voor het openbaar
verkeer openstaande weg: een begrip ontstaan als gevolg van de noodzaak om met betrekking tot de
verkeersveiligheid en het in stand houden van de weg, in te grijpen;
- de voor het publiek toegankelijke open plaatsen: een begrip dat - onder uiteenlopende formuleringen
- voorkomt in verschillende artikelen van het Wetboek van Strafrecht en in de algemene plaatselijke
verordeningen. De volgorde is die van eng naar ruim: "openbare wegen" zijn ook "wegen die voor het
openbaar verkeer open staan", maar niet alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen zijn
openbaar. Tot de "voor het publiek toegankelijke plaatsen" kunnen de "openbare wegen" en de overige
"voor het openbaar verkeer openstaande wegen" gerekend worden, maar het begrip is daarmee niet
uitgeput.
Het begrip “weg” in de APV komt het meest overeen met het hiervoor onder c beschreven begrip, zij
het dat het nog iets ruimer is. Daaronder vallen ook voor het publiek toegankelijke trappen, portieken
e.d. die toegang geven tot voor bewoning bestemde ruimten, voorzover deze trappen etc. niet
afsluitbaar zijn. Andere trappen, portieken, galerijen e.d. vallen ook onder het begrip weg, ongeacht of
deze afsluitbaar zijn, maar alleen op het moment dat ze niet afgesloten zijn. Daarbij moet b.v. gedacht
worden aan afsluitbare winkelpassages. Gedurende de tijd, dat deze niet daadwerkelijk afgesloten zijn,
maken zij deel uit van de weg als bedoeld in de APV en zijn dus tal van bepalingen uit de APV van
toepassing.
Artikel 2.
Te late indiening aanvraag.
1.
Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan tien weken voor het tijdstip
waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft kan het bevoegde bestuursorgaan besluiten de
aanvraag niet in behandeling te nemen, indien het van mening is, dat de aard van de gevraagde vergunning of
ontheffing zodanig is, dat voor een verantwoorde beoordeling van de aanvraag onvoldoende tijd aanwezig is.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt het daarin gestelde voor vergunningen als bedoeld in artikel 26
van deze verordening, indien deze niet minmaal twaalf weken voor het tijdstip, waarop het evenement plaatsvindt,
zijn aangevraagd.
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Uittreksel uit de algemene plaatselijke verordening v.d. Gemeente Tilburg.
Hoofdstuk 2. Openbare orde.
Afdeling 1. Orde en veiligheid op de weg.
Artikel 11.
Openbare manifestaties.
1.
Degene, die het voornemen heeft op een openbare plaats een samenkomst tot het belijden van godsdienst of
levensovertuiging dan wel een vergadering of betoging te houden moet daarvan voor de openbare aankondiging
ervan en tenminste 48 uur voordat deze gehouden zal worden schriftelijk kennisgeven aan de burgemeester.
2.
Onder openbare plaats wordt verstaan een plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties.
3.
De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden met een melding op een kortere termijn dan de in het eerste
lid genoemde genoegen nemen.
4.
Bij de kennisgeving kan de burgemeester een opgave verlangen van:
a.
naam en adres van degene die de samenkomst, vergadering of betoging houdt;
b.
het doel van de samenkomst, vergadering of betoging;
c.
de datum waarop de samenkomst, vergadering of betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en
van beëindiging;
d.
de plaats en, voorzover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e.
voorzover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f.
maatregelen die degene die de samenkomst, vergadering of betoging houdt, zal treffen om een regelmatig
verloop te bevorderen.
5.
Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.
De Wet openbare manifestaties bevat een eenvormige regeling voor de activiteiten die onder de
bescherming van de artikelen 6 en 9 van de Grondwet vallen. Het gaat daarbij om betogingen,
vergaderingen en samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, voor zover die
op openbare plaatsen gehouden worden.
In artikel 1 van de Wet openbare manifestaties wordt onder “openbare plaats” verstaan: een plaats die
krachtens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek.
Duidelijk zal zijn, dat het gaat om collectieve uitingen. Bij een betoging gaat het er met name om, om
met zoveel mogelijk mensen uiting te geven aan gevoelens en wensen op maatschappelijk en politiek
gebied.
De wetgever heeft de bevoegdheid tot beperking van de uitoefening van de grondrechten uit de
artikelen 6 en 9 van de Grondwet opgedragen aan de gemeente. Dit hangt samen met het gegeven dat
met name het houden van een betoging een directe relatie heeft met de plaatselijke openbare orde.
Vanuit het oogpunt van deregulering, maar ook om zo weinig mogelijk barrières op te werpen tegen de
uitoefening van onderhavige grondrechten, is niet gekozen voor een vergunning-, maar voor een
kennisgevingsstelsel. Dat brengt met zich mee, dat de organisator van een openbare manifestatie vóór
de openbare aankondiging ervan en tenminste 48 uur, voordat de manifestatie gehouden wordt, een
schriftelijke kennisgeving dient te verstrekken aan de burgemeester. In de kennisgeving moeten
bepaalde gegevens opgenomen worden, o.a. over het doel van de samenkomst en de maatregelen die
de organisator genomen heeft om een ordelijk verloop van de manifestatie te bevorderen.
Artikel 12
Beperking aanbieden gedrukte of geschreven stukken e.d.
1.
Het is verboden gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen aan te bieden, aan te bevelen of bekend te
maken, leden of donateurs te werven, producten of monsters daarvan uit te delen dan wel personen staande te
houden ten behoeve van het uitvoeren van een enquête of een onderzoek op of aan door het college aangewezen
wegen of gedeelten daarvan.
2.
Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.
3.
Het verbod geldt niet voor het huis aan huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven
stukken of afbeeldingen.
4.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
Dit artikel opent de mogelijkheid de aanbieding van drukwerk, maar ook een aantal andere activiteiten
op de openbare weg, zoals het werven van leden of het uitdelen van producten voor een bepaald
gebied en of gedurende een bepaalde tijd te verbieden. Dergelijke activiteiten hebben namelijk met
name in winkelgebieden op drukke tijden een zeer negatieve invloed op de doorstroming van het
(voetgangers)verkeer en daarmee op de bruikbaarheid van de weg. Om het artikel “operationeel” te
maken, dient het college op grond van het tweede lid een uitvoeringsbesluit te nemen. Overwogen
wordt dit te doen voor het kernwinkelgebied gedurende de drukke dagen c.q. dagdelen.
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Artikel 13.
Voorwerpen of stoffen op, aan, in of boven de weg.
1.
Het is verboden zonder vergunning van het college of wanneer het gaat om het gebruik van de weg of weggedeelte
ten behoeve van een terras bij een horecainrichting, van de burgemeester, de weg of een weggedeelte te
gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.
2.
Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op:
a.
vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of
goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;
b.
de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met
laden of lossen ervan, mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat
onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de
weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;
c.
voertuigen met uitzondering van voertuigen bestemd voor bewoning;
d.
voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;
e.
standplaatsen als bedoeld in de Staanplaatsenverordening;
f.
evenementen als bedoeld in artikel 25.
g.
civieltechnische werkzaamheden, die in opdracht van de gemeente in openbaar gebied worden verricht.
3.
Het is verboden op, in, over of boven de weg voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden
geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, constructie of
plaats van bevestiging schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor
het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud
van de weg.
4.
Voor de toepassing van het tweede lid, onder c, wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de
Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.
5.
Een vergunning, bedoeld in het eerste lid, kan worden geweigerd:
a.
indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg
of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig
beheer en onderhoud van de weg;
b.
indien het beoogde gebruik, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke
eisen van welstand;
c.
in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen
onroerende zaak.
6.
Een vergunning als bedoeld in het eerste lid is niet vereist voor het houden van buurtfeesten, straatspeeldagen
en/of het plaatsen van objecten in het kader van een buurtactiviteit.
7.
Degene, die het voornemen heeft activiteiten als bedoeld in het zesde lid te organiseren, dient daarvan minstens
vier weken voordat de activiteit zal plaatsvinden kennis te geven aan het college.
8.
Het college kan de activiteiten verbieden dan wel daaraan voorschriften en beperkingen verbinden met het oog op
de in het vijfde lid genoemde belangen.
9.
Een vergunning als bedoeld in het eerste lid is niet vereist voor :
a.
bouwactiviteiten, die minder tijd in beslag zullen nemen dan vier weken en minder ruimte in beslag zullen
nemen dan 15 m² en de plaatsing van gedenktekens.
b.
zonneschermen, stoepborden dan wel uitstallingen .
c.
reclameborden, voorzover deze niet op of in de weg worden geplaatst.
d.
automaten.
e.
verplaatsbare voorwerpen, die beogen weggebruikers te attenderen op gewenst verkeersgedrag.
f.
Het aanleggen van geveltuintjes en/of het beplanten van boomspiegels.
10. De in het negende lid onder a. bedoelde activiteiten dienen uiterlijk vier weken voordat deze zullen plaatsvinden
gemeld te worden bij het college. Het college kan aan de uitvoering van die activiteiten voorschriften verbinden dan
wel de activiteiten verbieden, indien dit noodzakelijk is met het oog op de in het elfde lid van dit artikel beschreven
belangen.
11. Het is verboden de weg of een weggedeelte te gebruiken ten behoeve van de in het negende lid onder b.,c.,d. e. of
f. bedoelde zaken:
a.
indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg
of voor het doelmatig of veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig
beheer en onderhoud van de weg.
b.
het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van
welstand.
c.
het beoogde gebruik strijdig is met door het college met het oog op de onder a) en b) genoemde belangen
vastgestelde algemene regels.
12. a.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de
Wet beheer rijkswaterstaatwerken of de Wegenverordening Noord Brabant.
b.
De weigeringsgrond van het vijfde lid onder a. geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door artikel 5 Wegenverkeerswet.
c.
De weigeringsgrond van het vijfde lid onder b. geldt niet voor bouwwerken.
d.
De weigeringsgrond van het vijfde lid onder c. geldt niet voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien
door de Wet Milieubeheer.
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13. De burgemeester beschikt binnen dertien weken op een aanvraag om een terrasvergunning.
14. De in het dertiende lid bedoelde vergunning vervalt, wanneer de verlening van een vergunning, strekkende tot
vervanging van eerstbedoelde vergunning, van kracht geworden is.
In het eerste lid is bepaald dat niet het college van burgemeester een wethouders, maar de
burgemeester het bevoegde bestuursorgaan is om aan een exploitant van een horeca-inrichting
vergunning te verlenen om de weg of een weggedeelte als terras te mogen gebruiken. Dit houdt
verband met het feit dat in artikel 174 van de Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester belast is
met het toezicht op, onder meer, de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende
erven.
Het artikel geldt niet voorzover het betreft rijks- of provinciale wegen. Dit vloeit voort uit het bepaalde in
het zesde lid. Op grond van ditzelfde lid kan een vergunning voor een op te richten bouwwerk niet
geweigerd worden op basis van welstandsmotieven. De welstandstoets dient plaats te vinden in het
kader van de aanvraag van de voor het gebouw noodzakelijke bouwvergunning en kan eventueel
leiden tot weigering van die vergunning, maar niet tot weigering van de APV-vergunning.
Dit artikel is gewijzigd bij raadsbesluit van 3 maart 2008 (2208/062). Ten gevolge van dit besluit is komt
de verplichting om een vergunning te hebben om van de weg gebruik te maken voor kleinere
bouwactiviteiten, zonneschermen, stoepborden, uitstallingen, gedenktekens en automaten te vervallen.
Tevens komt de vergunning te vervallen voor reclameborden, voor zover deze niet op of in de
openbare weg worden geplaatst.
In de plaats daarvan komt er voor het gebruik t.b.v. kleinere bouwactiviteiten en gedenktekens een
meldingsplicht. Voor de in het negende lid onder b., c. en d. genoemde gebruiksvormen geldt een
algemeen verbod om dit op een wijze te doen, die gevaar oplevert etc. Daarnaast kan het college
algemene regels stellen, waaraan b.v. de plaatsing en afmeting van dergelijke zaken dient te voldoen
en kan het in dat kader b.v. ook bepalen, dat plaatsing van uitstallingen in een bepaald gebied niet is
toegestaan. Momenteel is dit het geval in het Kernwinkelgebied. Overtreding van deze algemene
regels levert een strafbaar feit op; daarnaast kunnen deze regels bestuurlijk gehandhaafd worden via
de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.
Het aanbrengen van reclameborden aan een onroerend goed is geregeld in artikel 114 APV (zie
aldaar). Artikel 114 ziet op borden aan de gevel, op het dak van een pand, op het voorterrein behorend
bij het pand, niet zijnde de openbare weg.
Tot slot wijzen wij er nog op, dat voor zonneschermen aan woningen, die vallen onder de
Monumentenwet of- verordening en voor schermen aan ander dan woongebouwen op grond van de
Woningwet wel een bouwvergunning vereist blijft.
Hetzelfde geldt voor automaten met uitzondering van vrijstaande pinautomaten.

Afdeling 2. Toezicht op evenementen.
Artikel 25.
Begripsomschrijving.
1.
In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met
uitzondering van:
a.
bioscoopvoorstellingen als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen;
b.
markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid sub h. van de Gemeentewet;
c.
kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d.
activiteiten welke plaatsvinden in de besloten ruimte van een inrichting als bedoeld in de Drank- en
Horecawet;
e.
de jaarlijkse kermis als bedoeld in de Verordening houdende vaststelling van de plaatsen en tijden van de
kermis.
2.
Onder evenement wordt mede verstaan een herdenkingsplechtigheid.
Bij de omschrijving van het begrip evenement is de zgn. negatieve benaderingsmethode toegepast.
Uitgaande van een algemeen geldend criterium: elk voor publiek toegankelijke verrichting van
vermaak, wordt vervolgens enige evenementen genoemd die niet onder de definitie vallen. Ook de
jaarlijkse Tilburgse kermis, die van gemeentewege georganiseerd wordt, valt niet onder het begrip:
evenement. Voor deze kermis is een aparte verordening in het leven geroepen. Daarnaast zijn er in de
APV echter nog twee specifieke artikelen die de publiekrechtelijke regeling van de kermis betreffen.
Het gaat om artikel 52 (innemen standplaats) en artikel 53 (openstellingstijden attracties). Deze
artikelen richten zich tot de kermisexploitanten.

04-apv

revisie: 2 – 17 april 2017

blad 4 van 6

STICHTING “KINDERV AKANTIEWERK TILBURG”

Uittreksel uit de algemene plaatselijke verordening v.d. Gemeente Tilburg.
Artikel 26.
Evenementen.
1.
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
2.
De vergunning kan geweigerd worden in het belang van:
a.
de openbare orde;
b.
het voorkomen of beperken van overlast;
c.
de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;
d.
de zedelijkheid of gezondheid.
e.
het milieu;
f.
de aard en het karakter van de locatie waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.
g.
de vergunning kan tevens worden geweigerd, indien de organisator van het evenement in enig opzicht van
slecht levensgedrag is."
3.
De in het eerste lid genoemde vergunningsplicht geldt niet voor rommelmarkten, waar uitsluitend
tweedehands goederen worden verkocht.
4.
De in het derde lid bedoelde activiteiten dienen uiterlijk zes weken, voordat deze zullen plaatsvinden, te
worden gemeld bij de burgemeester.
5.
De burgemeester kan de rommelmarkt verbieden dan wel daaraan voorschriften verbinden met het oog op de
in het tweede lid genoemde belangen of gezondheid.
Voor het houden van een evenement is een vergunning noodzakelijk. De burgemeester is het
bestuursorgaan om zo’n vergunning al dan niet te verlenen. Hij toetst de aanvraag tegen de
achtergrond van vier nader aangegeven belangen. In dat verband kan hij ook nadere voorschriften
verbinden aan een vergunning tot het houden van een evenement. Die voorschriften moeten in het
verlengde liggen van deze belangen.
In het derde lid worden van het vergunningsvereiste uitgezonderd de zogenaamde kleinschalige
rommelmarkten. Voor rommelmarkten met randactiviteiten zoals optredens, uitgebreide horecaactiviteiten etc, die vaak een grotere publiekaantrekkende werking hebben, blijft de vergunningplicht
van kracht.
De weigeringsgrond onder g. is vooralsnog vooral bedoeld om te kunnen gebruiken voor aanvragen
voor vechtsportevenementen.
Artikel 27.
Ordeverstoring.
1.
Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.
2.
Het is verboden bij evenementen onnodig op te dringen door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot
wanordelijkheden of wanordelijkheden te veroorzaken.
3.
Het is verboden bij evenementen, messen, knuppels en slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen
worden gebruikt op een zodanige wijze mee te voeren dat de openbare orde of veiligheid in gevaar komt of kan
komen.
4.
Een ieder is verplicht bij evenementen alle aanwijzingen van ambtenaren van politie en brandweer in het belang
van de openbare orde of veiligheid stipt en terstond op te volgen.
Het verbod de orde bij een evenement te verstoren, spreekt voor zich.
De leden 2 en 3 geven nog extra verboden in relatie met het plaatsvinden van evenementen. Deze
hebben betrekking op ongewenst gedrag en ongewenst bezit van messen en wapens.
Lid 4 bevat de verplichting gevolg te geven aan aanwijzingen die de politie of de brandweer geeft in het
belang van de openbare orde of veiligheid.
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Artikel 110.
Overige geluidhinder.
1.
Het is verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige
wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
2.
Degene, die de zorg heeft voor een dier, moet voorkomen, dat dit voor een omwonende of overigens voor de
omgeving geluidhinder veroorzaakt.
3.
Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.
4.
Het in het eerste lid bepaalde geldt niet, voor zover de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Wet
geluidhinder, de Wegenverkeerswet 1994, de Zondagswet, het Wetboek van Strafrecht, de Luchtvaartwet of het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of het Vuurwerkbesluit van toepassing zijn.
Deze bepaling vervult de functie van kapstokartikel en heeft betrekking op vormen van hinder waarin
de andere artikelen niet voorzien, zoals het vanuit gebouwen ten gehore brengen van muziek in
winkelstraten of het draaien van koelaggregaten op vrachtwagens. Dit artikel geldt als algemeen
vangnet-artikel voor niet-inrichtingsgebonden geluidsactiviteiten.
Eerste lid;
Naast de gevallen waarin geluidhinder te wijten is aan handelingen kan met behulp
van dit artikel ook worden opgetreden indien de oorzaak van geluidhinder is gelegen in het louter in
werking zijn van machines.
Tweede lid
Of er in concreto sprake is van geluidhinder, waartegen opgetreden dient te worden,
hangt af van de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld van het soort dier en gedurende welke
tijden er sprake is van geluidhinder.
Derde lid;
Ontheffing kan, zo nodig, met voorschriften worden verleend.
Vierde lid;
Op bedrijfsmatige activiteiten is de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing en
hiervoor geldt dus niet artikel 110. Overigens moet het begrip bedrijfsmatige activiteiten, zoals
gehanteerd in de Wm niet te stringent worden opgevat. Hieronder vallen namelijk ook beunhazerij of
een uit de hand gelopen hobby en ook hiervoor geldt dus niet artikel 110.
Artikel 126.
Inzameling van geld of goed.
1.
Het is verboden zonder vergunning van college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of
daartoe een intekenlijst aan te bieden.
2.
Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook
geschreven of gedrukte stukken worden gerekend, dan wel bij het aanbieden van diensten, aanvaarden van geld of
goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele
voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.
3.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.
4.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor instellingen, die zijn opgenomen in het jaarlijkse collecterooster
van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Toezicht op inzamelingsacties door middel van een vergunningenstelsel wordt een gemeentelijke taak
geacht.
Eerste lid;
Voor de toepasselijkheid van de onderhavige bepaling is het niet nodig dat de
inzameling zich naar haar aard en opzet richt tot eenieder zonder onderscheid. Een inzameling wordt
als openbaar aangemerkt als deze aan de openbare weg of van daaraf zichtbaar dan wel op een
andere voor het publiek toegankelijke plek plaatsvindt. Ook indien een inzameling beperkt is tot de op
intekenlijsten voorkomende namen kan dus van een openbare inzameling sprake zijn.
Tweede lid;
In dit lid is met zoveel woorden aangegeven dat, indien bij een inzameling
geschreven of gedrukte stukken worden aangeboden, dit niet meebrengt dat voor het houden van de
inzameling geen vergunning vereist is. Het komt veelvuldig voor, dat het collecteren plaatsvindt onder
gelijktijdige aanbieding van gedrukte stukken, zoals prentbriefkaarten, mapjes briefpapier e.d., waarbij
dan een beroep wordt gedaan op de charitatieve bestemming van de opbrengst daarvan. Het tweede
lid stelt dat uitsluitend het houden van openbare inzamelingen van een vergunning afhankelijk is, niet
het daarbij aanbieden of verspreiden van geschreven of gedrukte stukken. Het aanbieden van
geschreven of gedrukte stukken wordt door de bepaling absoluut onverlet gelaten. Wordt bijvoorbeeld
een aanvraag om een collectevergunning geweigerd en was de aanvrager voornemens om bij de
geldinzameling gedrukte stukken aan te bieden, dan blijft het recht om deze stukken aan te bieden
zonder meer bestaan. Het collecteren onder gelijktijdige aanbieding van gedrukte stukken moet
worden onderscheiden van het venten of colporteren met gedrukte stukken.
Derde lid;
De uitdrukking “in besloten kring” doelt op gevallen waarin tussen de inzamelende
instelling en de persoon tot wie zij zich richt een bepaalde kerkelijke, maatschappelijke of
verenigingsband bestaat, welke binding de achtergrond vormt van de actie. Naast het
gemeenschappelijk lidmaatschap moet er eveneens sprake zijn van een zekere gemeenschappelijke
bekendheid met elkaar wil er kunnen worden gesproken van “in besloten kring”.
Vierde lid;
In dit lid is geregeld wanneer er voor het houden van een collecte geen vergunning
nodig is. De (landelijke) instellingen, zoals weergegeven in het collecterooster Centraal Bureau
Fondsenwerving, behoeven geen vergunning. In beginsel is het gemeentebestuur gebonden aan dit
(landelijke) collecteplan.
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