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Provinciaal reglement van orde Provinciedomein te Kessel-Lo
Art. 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement van orde is van toepassing in het Provinciedomein Kessel-lo. Het Provinciedomein
omvat de omheinde zone met inbegrip van de parkeerterreinen P1, P2 en P3. Daarnaast is dit
reglement ook van toepassing op de terreinen, gelegen tussen de Holsbeeksesteenweg, de
Schoolbergenstraat en de Kortijksestraat te Kessel-Lo, die eigendom zijn van het provinciebestuur
Vlaams-Brabant.
Art. 2 - Bestemming
Het Provinciedomein Kessel-Lo staat ter beschikking van de bevolking voor sociale, educatieve,
culturele, recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten.
Art. 3 - Definities
1° Assistentiehonden: een geattesteerde hond die instaat om een persoon met een handicap of
ziekte te begeleiden en die de zelfredzaamheid van die persoon verruimt;
2° Bezoeker: De bezoeker van een provinciedomein is de persoon die het provinciedomein betreedt
en gebruikt maakt van de faciliteiten, bv vissen, zwemmen, baden, spelen, kamperen …;
3° Voertuigen van openbaar nut: politievoertuigen, brandweerwagens, ziekenwagens;
4° Toezichthoudende begeleider: Persoon van minimum 16 jaar die één of meerdere bezoekers
begeleidt en die erop toeziet:
a) dat de bezoeker zich gedraagt zoals bepaald in huidig reglement;
b) dat de bezoeker de richtlijnen gegeven door het provinciedomeinpersoneel, bewakingsagent,
redders naleeft;
5° Bewakingsagent: de persoon die in opdracht van de provinciedomeindirecteur bepaalde
bewakingsopdrachten uitvoert.
Art. 4 – Toegangsregels
1° Alleen de opengestelde gedeelten van het provinciedomein zijn toegankelijk voor het publiek en dit
uitsluitend via de daartoe bestemde ingangen. De toegangen waarvoor een ticket aangekocht dient te
worden, zullen duidelijk aangeduid/vermeld staan. Foutief aangekochte tickets zullen geweigerd
worden en de toegang tot het domein kan ontzegd worden;
2° Om de veiligheid in het provinciedomein te garanderen, wordt de toegang geweigerd aan
bezoekers met een toegangsverbod. Om die maatregel te kunnen uitvoeren, toont iedere bezoeker
zijn ID-kaart aan de ingang. Wie zijn ID-kaart niet voorlegt, zal de toegang tot het domein ontzegd
worden;
3° De bezoeker die het Provinciedomein betreedt, is verplicht het reglement van orde na te leven. Op
eenvoudige aanvraag kan een uittreksel uit of een volledige tekst van het reglement van orde ingezien
worden;
4° Bezoekers jonger dan 12 jaar, die gebruik maken van het provinciedomein, moeten steeds
vergezeld zijn van een toezichthoudende begeleider. Bij twijfel over de leeftijd van de niet-vergezelde
jongere zal de toegang geweigerd worden. De bezoeker kan zijn leeftijd bewijzen aan de hand van
zijn identiteitskaart;
5° De door middel van signalisatie aangeduide plaatsen in het provinciedomein, zoals speeltuinen en
badomgeving, zijn rookvrij;
6° Het Provinciedomein is niet toegankelijk voor paarden en ruiters. De provinciedomein- directie kan
uitzonderingen toestaan;
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7° Het Provinciedomein is afgesloten voor voertuigen en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
(met uitzondering van elektrische rolstoelen/rolwagens voor mensen met een beperking). Het
Provinciedomein is toegankelijk voor:
a) voetgangers;
b) rolwagens en rolstoelen gebruikt door bezoekers met een beperkte mobiliteit;
c) fietsers op het fietspad;
d) dienstvoertuigen, voertuigen van het personeel, voertuigen van openbaar nut, voertuigen van
leveranciers en voertuigen die nodig zijn voor de uitvoering van onderhouds, herstellingswerken of andere opdrachten onder door de provinciedomeindirectie bepaalde
voorwaarden; voortbewegingstoestellen.
Art. 5 – Toegangsverbod
In de volgende gevallen kan het provinciedomeinpersoneel en/of de provinciedomein-directie de
bezoeker verplichten om het provinciedomein te verlaten en/of kan de provinciedomein-directie een
toegangsverbod opleggen voor het lopende en/of daaropvolgende seizoen - dat geldig is in alle
provinciedomeinen van Vlaams- Brabant met toegangs- en registratiesysteem (TRC):
a) Bij niet-naleving van de reglementen of bij weerspannigheid of bij niet-naleving van de
instructies gegeven door de redders, het provinciedomeinpersoneel of bewakingsagent;
b) Wanneer de bezoeker zich schuldig maakt aan de verstoring van de openbare orde, rust of
veiligheid;
c) Wanneer de bezoeker een gevaar blijkt te zijn voor zijn eigen veiligheid en/of gezondheid of
voor de veiligheid en/of gezondheid van andere bezoeker(s).
De provinciedomein-directie kan hiervoor bijstand vragen aan de politie.
De bezoeker die een toegangsverbod wordt opgelegd, wordt daarvan schriftelijk in kennis gesteld
door een door de provincie aangestelde ambtenaar. Met het oog op deze beslissing wisselen de
politie en deze ambtenaar de nodige gegevens uit.
Art. 6 – Algemene verbodsbepalingen
§1 Onverminderd strafbepalingen en de mogelijkheid van gerechtelijke vervolging is het de bezoeker
verboden om:
1° Afval achter te laten in het Provinciedomein, behoudens kleine afval zoals papier,
verpakkingen, vruchtenschillen, dozen, blikjes en dergelijke die tijdens het gebruik van het
Provinciedomein ontstaat. Deze kleine afval dient te worden achtergelaten in de daarvoor
bestemde vuilbakken;
2° De speel- en ontspanningstuigen of andere installaties te gebruiken voor andere doeleinden
dan waarvoor ze bestemd zijn;
3° De aanwijzingen op de pictogrammen die beperkingen opleggen niet na te leven;
4° De bloemperken of het struikgewas te betreden;
5° De planten en bomen te beschadigen of weg te nemen;
6° Het fruit in de boomgaard te plukken;
7° Zich buiten de wandelwegen te begeven, behalve op lig- en speelweiden;
8° Te kamperen of de nacht door te brengen in auto's, caravans of woonwagens tenzij met
uitzonderlijke goedkeuring van de provinciedomein-directie op de daartoe bestemde plaatsen;
9° Voertuigen te hinderen;
10° Te schaatsen of zich op het ijs te begeven, tenzij op de toegelaten plaatsen;
11° Te baden of te zwemmen in de vijvers en fonteinen. Er mag pootje gebaad worden in de
aangeduide zones;
12° Te barbecueën, behalve met uitdrukkelijke toelating van de provinciedomein-directie bij
activiteiten en evenementen;
13° Vuur aan te steken;
14° Vuurwerk, knalbussen, voetzoekers en andere spring- of ontploffingstuigen binnen te brengen
of te gebruiken in het Provinciedomein behoudens uitzonderlijke toestemming van de
provinciedomein- directie en onder de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke reglementen;
15° Draagbare radio's of andere muziektoestellen binnen te brengen, uitgezonderd deze die
alleen kunnen gebruikt worden met een koptelefoon of hoorapparaat;
16° Zich met of zonder voorwerpen op een dergelijke manier te vermaken of te gedragen dat dit
storend of gevaarlijk is voor andere bezoekers;
17° Zich zo te gedragen dat de eigen veiligheid of gezondheid of de veiligheid, gezondheid,
welbehagen of privacy van anderen in gedrang komt of kan komen;
18° Diensten aan te bieden, eetwaren of andere waren te verhuren, te verkopen, uit te stallen of te
koop te stellen zonder toestemming van de provinciedomein-directie;
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19° Om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken, folders uit te delen en
tombolaloten of steunkaarten te verkopen zonder toestemming van de provinciedomeindirectie;
20° Binnen de zones waar honden toegelaten zijn, deze honden of andere dieren niet aangelijnd
te laten rondlopen, met uitzondering van de losloopweides voor honden;
21° Honden of andere dieren, behoudens assistentiehonden op die plaatsen te brengen waar het
uitdrukkelijk wordt verboden. Assistentiehonden worden niet toegelaten in het zwemgedeelte;
22° Zijn huisdieren het provinciedomein te laten bevuilen. Desgevallend verwijdert de bezoeker de
uitwerpselen en deponeert ze in de vuilnisbakken;
23° Dieren te voederen, te storen of schrik aan te jagen. Het is eveneens verboden de kooien of
weides te betreden;
24° Dieren of planten van buiten het Provinciedomein achter te laten in het provinciedomein;
25° Drugs, de waterpijp, sterke dranken of daarvan afgeleide producten, lachgas of andere stoffen
die gelijkaardige roeseffecten veroorzaken, in het bezit te hebben, te gebruiken of te
verhandelen.
§2 Bij inbreuk door bezoekers op de hierboven vermelde bepalingen doen het domeinpersoneel, de
politie of bewakingsagent het nodige om de inbreuk zo snel mogelijk te beëindigen. Hiertoe geven zij
de nodige richtlijnen of nemen de nodige maatregelen.
§3 In geval van bewaarneming zal dit gebeuren op verantwoordelijkheid en risico van de betrokken
bezoeker. De provinciedomein-directie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor
verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen. Zij kan evenmin verplicht worden bepaalde
goederen in bewaring te nemen op aanvraag van de bezoeker. De in bewaring genomen stukken
worden maximaal 1 week bijgehouden op het domein.
Art. 7 – Betalingsperiode en -regeling
1° De betaalperiode evenals de openings- en sluitingsuren worden bepaald door de deputatie;
2° Tijdens de betaalperiode dient elke bezoeker te betalen op basis van het geldende provinciaal
reglement inzake de tarieven van toepassing in de Provinciedomeinen. De bezoeker ontvangt daarbij
een toegangsbewijs;
3° Betaalde toegangsbewijzen worden noch terugbetaald, noch omgeruild naar het gebruik op latere
data: zowel voor de toegang tot het zwembad en de betalende attracties;
4° Het correcte tarief wordt aangerekend op basis van de woonplaats en de leeftijd van de bezoeker
en vastgesteld bij de controle van de ID-kaart.
Art. 8 – Gebruik en parkeren voertuigen
1° De bepalingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het algemeen
reglement van de politie op het wegverkeer zijn in het Provinciedomein en zijn parkeerterreinen van
toepassing;
2° Bestuurders moeten op elk moment de aanwijzingen opvolgen die door het
provinciedomeinpersoneel, bewakingsagenten en andere aangestelden worden gegeven;
3° De voertuigen moeten geparkeerd worden op de daartoe ingerichte parkeerplaatsen. Hinderlijk
geparkeerde wagens zullen weggesleept worden op risico en op de kosten van de eigenaar van het
voertuig. De provinciedomein-directie kan uitzonderingen toestaan;
4° Voertuigen die op verboden plaatsen geparkeerd worden of andere bezoekers hinderen, kunnen
worden weggesleept op risico en kosten van deeleigenaar;
5° De maximumsnelheid binnen het Provinciedomein bedraagt 20 km/uur; 6° Inhalen is niet
toegelaten;
7° De parkeerplaatsen voor voertuigen zijn onbewaakt.
Art. 9 – Algemene bepalingen sport- en spelaccommodaties
1° De bezoeker volgt de richtlijnen van het aanwezige provinciedomeinpersoneel op elk ogenblik op;
2° De provinciedomein-directie kan eisen dat de bezoeker zijn identiteitskaart, rijbewijs of andere
waarborg in bewaring geeft in ruil voor het ter beschikking stellen van materiaal;
3° Elke bezoeker is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal dat hij ontvangt. Bij
niet- teruggave van het materiaal, wordt een vergoeding aangerekend volgens tarieven vastgesteld
door de provincieraad;
4° De bezoekers van de sport- en spelaccommodaties dragen gepast schoeisel.
Art. 10 – Bijzondere bepalingen minigolf
1° De golfbaan is voorbehouden aan bezoekers vanaf 8 jaar;
2° Bezoekers jonger dan 8 jaar moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende begeleider;
3° Elk toegangsbewijs geeft recht op een volledige omloop.
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Art. 11 – Bijzondere bepalingen varen
1° De waterfietsen en roeiboten zijn voorbehouden aan bezoekers vanaf 10 jaar;
2° Bezoekers jonger dan 10 jaar moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende begeleider;
3° Er mogen slechts zoveel personen in het vaartuig plaatsnemen als er zitplaatsen zijn;
4° Reddingsvesten zijn beschikbaar voor facultatief gebruik;
5° De vaartuigen worden na gebruik terugbezorgd aan de verantwoordelijke persoon van de
aanlegsteigers;
6° De volgende gedragingen zijn verboden:
a) Rechtstaan in de vaartuigen;
b) Wisselen van vaartuig;
c) Een vaartuig aan het schommelen brengen;
d) Andere bezoekers opzettelijk aanvaren of hinderen;
e) Andere bezoekers lastig vallen;
f) Het eiland betreden;
g) In- of uitstappen of aanleggen op een andere plaats dan de daartoe ingerichte steiger.
Art. 12 – Bijzondere bepalingen trapboten
Het gebruik van de trapbootjes is voorbehouden voor bezoekers van 6 tot en met 12 jaar.
Art. 13 – Bijzondere bepalingen verkeerspark
1° Het gebruik van het verkeerspark is voorbehouden voor bezoekers van 4 tot en met 12 jaar;
2° De bezoeker is verplicht om het circuit te volgen;
3° Het is verboden andere bezoekers opzettelijk aan te rijden of te hinderen.
Art. 14 – Bijzondere bepalingen sport- en andere terreinen
1° De aanvragen voor ingebruikneming van sport- en andere terreinen worden ingediend per wedstrijd
of gebruik;
2° De provinciedomein-directie of het provinciedomeinpersoneel stelt vast of de sport- en andere
terreinen al dan niet betreedbaar of bespeelbaar zijn;
3° De sport- en andere terreinen mogen enkel gebruikt worden wanneer daarop geen andere door de
provinciedomein-directie of provinciedomeinpersoneel toegestane activiteiten in club- of
groepsverband doorgaan.
Art. 15 – Bijzondere bepalingen vissen
1° Vissen is toegelaten alle dagen enkel op de hengelvijver tijdens de openingsuren in de periode van
1 maart tot en met 31 december;
2° Bezoekers tot en met 12 jaar moeten vergezeld worden door een toezichthoudende begeleider;
3° Er mag enkel gevist worden in de daartoe bestemde visvijvers en op de daartoe aangelegde
visplaatsen. Men vist voor zich uit vanop de visplaats. De visplaatsen zijn vrij en kunnen niet geclaimd
worden als zijnde een vaste plaats;
4° Iedere visser mag vissen met maximum twee hengels, voorzien van een haak per hengel, die in
zijn onmiddellijk bereik moeten liggen; De hengelaar mag niemand gebruik laten maken van zijn
hengelmateriaal, maar mag zich wel laten helpen bij het landen van de vis;
5° De niet-bewaakte hengels kunnen in bewaring genomen worden;
6° Het schepnet mag alleen gebruikt worden om de met de hengel gevangen vis weg te nemen;
7° De vislijnen moeten loodrecht op de vijverkant liggen;
8° Er mag uitsluitend gevoederd worden met lokvoer tijdens het vissen. De hoeveelheid lokvoer is
beperkt tot maximaal 1 kg per visbeurt;
9° De volgende gedragingen zijn verboden:
a) Zelf visplaatsen aanleggen;
b) Beplanting, dijken en oeverboorden te beschadigen;
c) Hengels onbewaakt achter laten;
d) Stropen op alle mogelijke manieren en dreggen;
e) Een kruisnet of vishaak (gaf) gebruiken;
f) Een ijzeren leefnet, ankerkuil of andere staande netten gebruiken om de gevangen vis te
bewaren;
g) Lokaas met meelspijzen gebruiken;
h) Rode vleesmaden gebruiken;
i) Scheikundige stoffen om de vis te bedwelmen of te vergiftigen gebruiken. Het gebruik van
volle graankorrels en hennep zijn wel toegelaten mits bereid (voldoende geweekt/gekookt).
Pinda’s zijn verboden;
j) Gevangen vis tijdelijk te bewaren, te consumeren of mee te nemen;
Datum van goedkeuring van het reglement: 16-03-2021
Datum van inwerkingtreding van het reglement: 31-03-2021
Datum van publicatie: 26-03-2021

4

k) Te hengelen op plaatsen waar de vis paait;
l) Watervogels op welke manier dan ook te storen;
10° Iedere hengelaar houdt zijn visplaats rein en deponeert alle afval in de daartoe bestemde
vuilnisbakken. Het is ten strengste verboden stukken visdraad achter te laten;
11° Bijzondere bepalingen aangaande de karpervisserij:
a) Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthakingsmat;
b) Alle handelingen met karpers op het droge zoals het landen, onthaken, meten, wegen en
eventueel fotograferen dienen boven deze mat te gebeuren;
c) Weegzakken dienen ruim en stevig te zijn en bij voorkeur van het nylon type of soortgelijk
visvriendelijk materiaal;
d) Het transport en het terugzetten van de karper, van de onthakingsmat naar het water, moet
gebeuren met de nodige voorzichtigheid en met gebruik van de mat of weegzak;
e) Alle materialen waarmee een karper op het droge in aanraking komt moet vooraf nat gemaakt
worden;
f) Het is verboden montages te gebruiken waarbij het lood na breuk niet van de lijn kan
schuiven;
g) Het is verboden haken te gebruiken waarvan de steel in een duidelijke geknikte hoek
(benthoek) staat;
h) Het is verboden een voorslag te gebruiken in eerder welke vorm, nylon inbegrepen;
i) Het is verboden gevlochten hoofdlijn te gebruiken.
Art. 16 – Bijzondere bepalingen zwemgedeelte en zwembadcomplex
1° Het zwembadcomplex dient te worden betreden langs de daartoe bestemde ingang. Het
zwemgedeelte mag slechts betreden worden langs de daartoe bestemde toegangspoorten;
2° Iedere bezoeker moet op elk moment een geldig toegangsbewijs kunnen laten zien;
3° De bezoekers schikken zich naar de richtlijnen en de eventuele beperkingen opgelegd door de
redders;
4° Bij zwemmers tot en met 12 jaar moet er een toezichthoudende begeleider aanwezig zijn in het
zwemgedeelte;
5° Alvorens het zwemgedeelte te betreden moeten de bezoekers het er aanwezige stortbad en de
voetsproeiers gebruiken;
6° Het gebruik van zeep is enkel toegelaten in de stortbaden aan de kleedkamers;
7° De kleedruimtes, douches en gangen met individuele kastjes zijn toegankelijk voor de tijd nodig om
zich om te kleden, te douchen en/of persoonlijke zaken op te bergen in of op te halen uit de voorziene
kastjes;
8° Assistentiehonden zijn niet toegelaten in het in het zwemgedeelte;
9° Het is verplicht om zwemkledij te dragen in het zwemgedeelte. De zwemkledij is vervaardigd uit
materiaal dat enkel geschikt is om te zwemmen.
Onder zwemkledij wordt verstaan:
a) voor de heren een zwembroek boven de knie zonder zakken;
b) voor de dames een ééndelig, aansluitend en uit zwemstof vervaardigd badpak met stof tot
boven de knie en zonder zakken en tot boven de elleboog, bikini of tankini;
c) Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het zwemgedeelte, met uitzondering
van een badmuts.
Zwemmen met niet aangepaste zwemkledij is slechts mogelijk na toestemming van de redders en/of
directie. Dit kan enkel omwille van medische redenen of in het kader van reddend zwemmen;
10° In het zwemgedeelte is het verboden:
a) Zich in een grote diepte te begeven zonder voldoende te kunnen zwemmen;
b) Gewaagde oefeningen uit te voeren;
c) Rond de bassins te lopen of door spelen andere baders te storen;
d) Andere zwemmers lastig te vallen of hen te hinderen bij het zwemmen;
e) Gebruik te maken van luchtbedden/opblaasbare speeltuigen behalve bij bijzondere
manifestaties of speeluren georganiseerd door het provinciebestuur;
f) Gebruik te maken van zuurstofapparaten;
g) Het reddingsmateriaal onnodig te gebruiken;
h) Zonder toestemming gebruik te maken van het leermateriaal;
i) Het personeel te hinderen bij het toezicht;
j) De ruimte voorbehouden aan de zwemmers te betreden met andere zaken dan zwemkledij;
k) Zwemonderricht door derden gegeven te organiseren tijdens de openingsuren;
l) schoeisel te dragen.

Datum van goedkeuring van het reglement: 16-03-2021
Datum van inwerkingtreding van het reglement: 31-03-2021
Datum van publicatie: 26-03-2021

5

Art. 17 – Bijzondere bepalingen kampeerautoterrein
1° Het kampeerautoterrein heeft tot doel het verhuren aan toeristen van een afgeschermde
staanplaats met aansluitingen voor water en elektriciteit;
2° Het kampeerautoterrein kan gesloten worden om veiligheidsredenen en voor het uitvoeren van
onderhouds- en beheerwerken;
3° Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s. Het parkeren van andere
voertuigen op het kampeerautoterrein is niet toegelaten;
4° Een staanplaats op het kampeerautoterrein kan gehuurd worden voor een periode van maximaal 3
dagen;
5° De bezoeker van een staanplaats legt het betalingsbewijs op een zichtbare plaats achter de
voorruit. De bezoeker kan met een badge/code de toegangspoort openen en sluiten. Bij vertrek dient
het terrein uiterlijk om 12 uur verlaten te zijn;
6° Er zijn 8 staanplaatsen voorzien. Deze staanplaatsen kunnen als volgt worden gereserveerd:
a) Per post: de reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende reserveringsformulier;
b) Per e-mail: de reservatie is definitief na ontvangst van het door de bezoeker ingevulde
reserveringsformulier;
c) Ter plaatse en op het moment zelf: de reservatie is dan definitief na ontvangst van het
ondertekende reserveringsformulier.
7° De kostprijs omvat: het gebruik van water en elektriciteit zoals vermeld in het reserveringsformulier;
8° Betalingen gebeuren uiterlijk op de datum en rekeningnummer vermeld op het
reserveringsformulier. Bij laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd
worden. Eventuele bankkosten vallen ten laste van de huurder;
9° De reservatie kan door de bezoeker schriftelijk of mondeling geannuleerd worden. De annulatiekost
bedraagt:
a) 50% van de kostprijs bij annulatie tot en met 2 weken voor de aanvang van het verblijf;
b) 100% van de kostprijs bij annulatie op minder dan 2 weken voor de aanvang van het verblijf;
10° Bij aankomst op de staanplaats controleert de bezoeker de staat van de staanplaats. Wanneer de
bezoeker vaststelt dat de staanplaats er vervuild bij ligt of wanneer hij schade vaststelt aan de
beplanting of de omheining, of andere abnormale zaken vaststelt, dan moet dit binnen een uur na
aankomst gemeld worden aan het provinciedomeinpersoneel. Het gsm-nummer van het
provinciedomeinpersoneel is vermeld in het reserveringsformulier. De bezoeker die de staanplaats
huurt mag op zijn verantwoordelijkheid bezoekers ontvangen. Bezoekers zijn verplicht om te parkeren
op de provinciedomeinparking;
11° In het sanistation kan men water aftappen en septisch water lozen;
12° De bezoeker en bezoeker respecteren de nachtrust tussen 22 uur en 6 uur;
13° Het gebruikte terrein dient steeds schoon en vrij van afval achtergelaten te worden;
14° Onverminderd de toepassing van andere reglementen zijn de volgende gedragingen verboden:
a) Het opstellen van extra constructies, behalve deze behorend tot de uitrusting van de
kampeerauto zelf;
b) Het ophangen van waslijnen, was of andere zaken aan de installaties of bomen op het terrein;
c) Het gebruiken van de kampeerauto met meer personen dan het aantal slaapplaatsen voorzien
in het voertuig;
d) Het laten betreden en/of bevuilen van andere staanplaatsen door zijn huisdieren;
e) Het alleen achterlaten van zijn huisdieren in de kampeerauto of op het kampeerautoterrein;
f) Het inrichten van permanente bewoning op het kampeerautoterrein;
g) Het gebruiken van de parkeerstrook voor wagens tijdens de openingsperiode van het
kampeerautoterrein als kampeerplaats;
h) Het gebruiken van de kampeerauto door andere personen dan de rechtmatige eigenaar,
huurder of bezoeker;
i) Het illegaal afnemen van water en elektriciteit;
j) Het lozen van septisch water op andere plaatsen dan in het sanistation;
k) Het wassen van de kampeerauto op het kampeerautoterrein.
Art.18 - Toegangsregistratie- en controlesysteem
§1 In het provinciedomein wordt een toegangsregistratie en –controlesysteem gehanteerd voor de
toegang naar het zwemgedeelte en zwembadcomplex tijdens de betalende periode. Hiertoe worden
de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen conform de algemene verordening
van de gegevensbescherming. Elke bezoeker dient zijn ID in te laten lezen.
§2 Er is een aangepaste procedure voor bezoekers die niet over een e-ID beschikken waarbij ter
plaatse een foto genomen wordt Er gebeurt geen registratie voor kinderen jonger dan 13 jaar.
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§3 De persoonsgegevens worden verwerkt conform de beslissing deputatie en enkel voor volgende
doeleinden:
1° Garanderen veiligheid bezoekers;
2° Handhaving toegangsverboden – zie ook bepalingen artikel “toegangsverbod” in de
reglementen van orde;
3° Identificatie door bevoegden van betrokkenen bij incidenten (op moment zelf of achteraf).
§4 De gegevens van de bezoeker worden lokaal opgeslagen maximaal 72 uren bewaard.
Waarna ze automatisch worden verwijderd. De gegevens die gebruikt worden in het kader van
toewijzing toegangsverbod zullen bewaard worden a rato de duurtijd dat opgenomen is in de
bepalingen “toegangsverbod” in de reglementen van orde. Na het beëindigen van de duurtijd van het
toegangsverbod, zullen deze gegevens manueel verwijderd worden door de bevoegde personen.
§5 Enkel bevoegde personeelsleden en politie krijgen in het kader van een incident inzage in de
gegevens van de bezoekers. De gegevens worden niet gedeeld met derden.
§6 Toegangsverboden gelden in alle Provinciedomeinen van Vlaams-Brabant met TRC.
Art. 19 – Schade en aansprakelijkheidsbepalingen
1° Bij beschadiging, oneigenlijk gebruik of het vuil achterlaten van terrein, materiaal, installatie of
gebouwen zal hiervoor een vergoeding worden gevorderd van de bezoeker;
2° De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden:
a) voor eventuele schadegevallen die zich voorgedaan hebben op het provinciedomein of
parkeerterrein;
b) voor eventuele ongevallen ten gevolge van abnormaal of onvoorzichtig gebruik van de
aanwezige infrastructuur en uitrustingen;
c) bij beschadiging, verlies of diefstal van goederen in het Provinciedomein;
d) voor eventuele geluids- of andere overlast ten gevolge van een evenement dat in het
Provinciedomein wordt georganiseerd.
Art. 20 – Strafbepaling
Bij inbreuken op de artikelen 4 en 6 tot en met 17 geven het provinciedomeinpersoneel,
bewakingsagent of de politie de bezoeker het mondeling bevel om zich in orde te stellen met het
reglement en de richtlijnen/instructies. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 5 van dit
reglement worden toegepast.
Art. 21– Bekendmaking en inwerkingtreding
1° Alle vroegere reglementen van orde van toepassing op het provinciedomein Kessel-Lo worden
opgeheven;
2° Dit besluit treedt onmiddellijk in werking;
3° Dit reglement van orde zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het
Provinciedecreet worden bekendgemaakt in het bestuursmemoriaal van de Provincie Vlaams- Brabant
en aan de ingang van het provinciedomein;
4° Dit reglement van orde wordt aan de burgemeester van Leuven bezorgd om toegevoegd te worden
aan het plaatselijke politiereglement.

Contact
Provinciedomein Kessel-Lo, tel. 016 25 13 92, provinciedomein.kessello@vlaamsbrabant.be
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