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Deel A: Openbare overlast, orde en rust
Titel 1: Algemene bepalingen en definities
Artikel A.1.1
Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement omvat het begrip “openbare orde” op het
openbaar domein de volgende elementen:
1.

de openbare rust: is de afwezigheid van onrust, verstoring en wanorde.

2.

de openbare veiligheid: is de afwezigheid van ongevallen of gevaar voor ongevallen of de
afwezigheid van gevaarlijke situaties die schade kunnen berokkenen aan personen en
goederen of onveilige situaties kunnen veroorzaken.

3.

de openbare gezondheid en reinheid:
a. de openbare gezondheid: betreffen de door het bestuur uitgevaardigde maatregelen inzake
de gezondheid van personen en de openbare gezondheid, meer bepaald het voorkomen
van ziekten door handhaving van de hygiëne en door het vrijwaren van het leefmilieu;
b. de openbare reinheid: betreffen de door het bestuur uitgevaardigde maatregelen inzake
afval om tegelijk een gezond beheer alsook een diep respect voor het milieu te
waarborgen.

Artikel A.1.2
Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement wordt onder “openbare overlast”
verstaan: iedere, voornamelijk individuele, materiële gedraging die het harmonieuze verloop van
de menselijke activiteit kan verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente, een
wijk of een straat kan beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven
overschrijdt.
Het geluid van spelende kinderen kan nooit als hinderlijk worden beschouwd en dus geen
aanleiding geven tot openbare overlast.
Artikel A.1.3
Voor de toepassing van dit reglement wordt het openbaar domein als volgt gedefinieerd, ongeacht
het eigendomsstatuut: dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde bestemd is
voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij de
wetten, decreten, besluiten en verordeningen bepaalde perken, zonder evenwel afbreuk te doen
aan de beheersbevoegdheden van de andere wegbeheerders. Hij omvat tevens, binnen dezelfde
perken van wetten, decreten, besluiten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en de
bedeling van goederen, energie en signalen. Hij omvat onder andere:
a. de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, pleinen, voetpaden en fietspaden;
b. de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk
bestemd voor het parkeren van voertuigen, voor tuinen, wandelingen en markten;
c. de niet openbare plaatsen en wegen waarvan de toegang niet verboden is door eigenaars, en
die door hun aard en ligging voor iedereen toegankelijk zijn.
d. de groene ruimte, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen,
speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor
het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.
Aan "bebouwde kom" en "parkeren" wordt de betekenis gegeven die wordt voorzien bij het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het college van burgemeester en schepenen
kan in een aanvullend besluit de zones, die expliciet onder het toepassingsgebied van dit reglement
ressorteren, nominatief vaststellen.
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Titel 2: Behoorlijk gebruik van het openbaar domein
Hoofdstuk I: Openbare vergaderingen, manifestaties en samenscholingen op het openbaar domein
Artikel A.2.I.1
§ 1. Het is verboden om in open lucht en/of de openbare ruimte, openbare vergaderingen en
manifestaties in te richten zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester.
De toelating moet in principe ten minste 30 dagen op voorhand worden aangevraagd. Indien de
aard van de openbare vergadering, manifestatie of samenscholing niet toelaat om ze
30 dagen op voorhand aan te vragen, moet de openbare vergadering, manifestatie of
samenscholing zo spoedig mogelijk aangevraagd worden en moet ze worden gemotiveerd waarom
de toelating niet eerder kon worden aangevraagd. De burgemeester kan aan de toelating
voorwaarden koppelen.
§ 2. De burgemeester kan steeds de verleende toelating intrekken, wanneer hij van oordeel is dat
de openbare vergadering, de samenscholing of de manifestatie een gevaar zou betekenen voor de
openbare veiligheid, orde en rust.
§ 3. Zijn verboden: de organisaties van en/of deelname aan openbare vergaderingen,
manifestaties of samenscholingen die zouden kunnen leiden tot ernstige overlast of tot een
ernstige verstoring van de openbare veiligheid, orde en rust.
Artikel A.2.I.2
Elke persoon die deelneemt aan een dergelijke samenkomst op het openbaar domein moet zich
schikken naar de bevelen van de bevoegde veiligheidsdiensten, die tot doel hebben de veiligheid of
de vrije doorgang te vrijwaren of te herstellen.
Artikel A.2.I.3
De organisatoren zijn verplicht zich te schikken naar de voorwaarden opgelegd in de toelating
verleend door de burgemeester. Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, kan de
burgemeester de manifestatie verbieden.
Artikel A.2.I.4
Het is verboden het openbaar domein te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van
het publiek (inclusief de hulpdiensten en veiligheidsdiensten) gehinderd wordt.
Artikel A.2.I.5
Het dragen of voorhanden hebben van voorwerpen die kunnen gebruikt worden om iemand letsel
toe te brengen, evenals het dragen van helmen of valhelmen – met uitzondering van fietshelmen is gedurende de voormelde manifestatie verboden. In de toelating verleend door de burgemeester
kunnen hierop uitzonderingen voorzien worden.
Hoofdstuk II: Identificeerbaar vertonen
Artikel A.2.II.1
Personen moeten steeds bij de eerste aanmaning het gelaat vertonen en hun identiteit bewijzen.
Hoofstuk III: het gebruik van een wapen op het openbaar domein
Artikel A.2.III.1
Buiten de bij de wet toegestane gevallen is het verboden een wapen te gebruiken of gebruiksklaar
te dragen zowel op het openbaar domein als op private domeinen, binnenplaatsen, gebouwen en
op alle plaatsen die palen aan het openbaar domein.
Als wapen wordt beschouwd: een voorwerp bestemd om iemand letsel toe te brengen ofwel om er
zich mee te verdedigen.
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd worden op
officieel vergunde schietterreinen.
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Artikel A.2.III.2
De burgemeester kan een tijdelijke afwijking toestaan op de voorgaande verbodsbepaling voor
feestelijkheden, socio-culturele en sportmanifestaties. Aan deze afwijking kunnen voorwaarden
verbonden worden.
Hoofstuk IV: Vrije doorgang
Artikel A.2.IV.1
§ 1. Het is verboden om op gelijk welke wijze voorwerpen, materialen en constructies te plaatsen
of achter te laten op het openbaar domein die:
1° een vlotte, normale en veilige doorgang van het doorgaand verkeer en/of het publiek
verhindert;
2° schade kan veroorzaken voor de weggebruiker.
§ 2. Onder vrije doorgang voor voetgangers wordt verstaan een minimale obstakelvrije loopweg
van 1,5 m breedte.
Alleen wanneer de zone voor voetgangers breder is, kan de weg ingenomen worden door obstakels
voor zover steeds de minimale doorgang gevrijwaard blijft.
De zone voor voetgangersverkeer moet steeds een geheel obstakelvrije loopweg hebben van
tenminste 1,5 m breed en een vrije hoogte van 2,5 m behoudens andersluidende toelating of
vergunning.
Hoofstuk V: Dieren
Afdeling 1: Algemeen
Artikel A.2.V.1
De eigenaar, begeleider of bezitter van een dier moet alle nodige maatregelen treffen opdat het
dier geen hinder veroorzaakt voor de omgeving of de nachtrust verstoort.
Artikel A.2.V.2
Het is verboden op het openbaar domein dieren te laten lopen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat zij de veiligheid niet in gevaar zouden brengen en de doorgang niet zouden
verhinderen.
Artikel A.2.V.3
Het is verboden een dier aan te hitsen of niet tegen te houden wanneer deze voorbijgangers
aanvalt of vervolgt, zelfs als er geen schade uit volgt.
Artikel A.2.V.4
§ 1. Het is eenieder verboden kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke dieren te laten
rondzwerven.
§ 2. Onder kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke dieren wordt verstaan:
- elk dier waarvan kan worden aangenomen dat het wanneer het vrij (niet aangelijnd, ontsnapt
enz.) zou rondlopen, het op een duidelijke en onmiskenbare dreigende wijze naar iemand toeloopt;
- elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt;
- elk dier dat een ander dier verwondt of aanvalt.
Artikel A.2.V.5
Het is verboden dieren in een bewoonde plaats te laten binnendringen.
Artikel A.2.V.6
Het is verboden op het openbaar domein en in parken dieren te voederen.
Artikel A.2.V.7
Het is verboden pluimvee, kleinvee en konijnen in kelders en bewoonde vertrekken te kweken of te
slachten.
Artikel A.2.V.8
Het is verboden om de dood of een zware verwonding van dieren, die toebehoren aan een ander,
te veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke dieren.
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Artikel A.2.V.9
Uitheemse, exotische of wilde dieren mogen slechts op het openbaar domein vertoond worden met
voorafgaande toelating van de burgemeester.
Artikel A.2.V.10
Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn op andermans grond te komen of erover te gaan
of dieren erover te doen lopen, indien de grond is gereedgemaakt of bezaaid of indien deze bezet is
met gewassen, groenten en/of fruit, die rijp of bijna rijp zijn.
Artikel A.2.V.11
Het is de eigenaar of begeleider van een dier verboden het dier zich op het openbaar domein, op
aanpalende terreinen of in daartoe voorbehouden zones, van zijn uitwerpselen te laten ontdoen.
Indien het dier zich toch op de hiervoor vermelde plaatsen ontlast, is de eigenaar of houder
verplicht de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen.
Artikel A.2.V.12
§ 1. De burgemeester kan de eigenaar of houder van een gevaarlijk dier een kort aanlijngebod of
een muilkorfgebod opleggen. Deze maatregel kan mondeling worden gegeven en zal daarna binnen
de 5 werkdagen schriftelijk worden bevestigd.
§ 2. De maatregel wordt opgelegd voor onbepaalde tijd.
§ 3. De maatregel kan worden opgeheven indien de uitslag van een risico-assessment hiertoe
aanleiding geeft.
§ 4. Wanneer sprake is van bijten met al dan niet een letsel bij personen of bij dieren, kan de
burgemeester besluiten tot inbeslagname van het betrokken dier of tot verwijdering van het
betrokken dier van het grondgebied van de gemeente.
§ 5. Inbeslagname vindt niet plaats indien de eigenaar/houder vrijwillig afstand doet van het dier.
Artikel A.2.V.13
Het is verboden om dieren uit te zetten in de vrije natuur of op de openbaar ruimte zonder
toelating van het agentschap voor Natuur en Bos of de gemeente. Dit geldt ook voor vogels die
vrijgelaten worden bij een speciale gelegenheid, of voor duivenmelkers die hun activiteit stoppen
en hun duiven loslaten.
Artikel A.2.V.14
Indien men zich wenst te ontfermen over zwerfkatten (voeden en verzorgen) is men verplicht deze
te laten steriliseren of castreren.
Artikel A.2.V.15
Er wordt een algemeen verbod op de vossenjacht ingesteld op het grondgebied van de politiezone,
behoudens een toelating van het agentschap voor Natuur en Bos.
Houders van pluimvee zijn verplicht hun pluimvee in voldoende mate te beschermen opdat
roofdieren (vos en marterachtigen) deze niet kunnen roven.
Afdeling 2: Honden
Artikel A.2.V.16
§ 1. De eigenaar of begeleider die zich met een hond in het openbaar domein of in een daartoe
voorbehouden zone bevindt, is verplicht steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de
uitwerpselen in te bergen.
§ 2. Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier in het openbaar domein te
laten lopen:
-

zonder halsband en identificatieteken waaruit de eigenaar of de houder van het dier blijkt;

-

zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat de veiligheid van de weggebruikers
niet in gevaar zou gebracht worden en de doorgang niet verhinderd wordt;

-

zonder dat het dier is aangelijnd met een lijn, waarvan de lengte is aangepast aan de
omstandigheden.
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§ 3. Het is de eigenaar of begeleider van een hond evenmin toegelaten het dier toe te vertrouwen
aan een persoon die het dier niet meester is of niet sterk genoeg is om het dier onder controle te
houden.
Artikel A.2.V.17
Het is verboden zich met een hond, zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen aangeduid door een
rond bord met rode rand en witte achtergrond waarop in zwarte kleur het profiel van een hond
staat.
De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het tijdelijk verboden is zich
met een hond, zelfs aan de lijn, te bevinden.
Artikel A.2.V.18
Enkel in de hondenloopzones mag de eigenaar of begeleider van een hond het dier laten loslopen.
Hondenloopzones zijn door de gemeente afgebakende terreinen voorzien van een uniform
aanwijzingsbord.
De eigenaars of begeleiders blijven evenwel verantwoordelijk voor hun loslopende dieren. Zij
moeten de nodige maatregelen nemen of hun dieren tegenhouden om te vermijden dat zij andere
bezoekers of dieren angst aanjagen, aanvallen of schade berokkenen.
In hondenloopzones moet de eigenaar of begeleider van een hond eveneens de uitwerpselen van
het dier verwijderen.
Artikel A.2.V.19
De bepalingen van de artikelen A.2.V.16-17 zijn niet van toepassing op de honden die blinden,
visueel gehandicapten en gehandicapten begeleiden.
Hoofdstuk VI: Privaat gebruik van het openbaar domein
Afdeling 1: Algemeen
Artikel A.2.VI.1
Onder privaat gebruik van het openbaar domein wordt verstaan:
-

elk gebruik van het openbaar domein op de begane grond, alsook erboven of eronder, dat
verder gaat dan de perceelsgrenzen van de aanpalende bewoners en/of gebruikers waardoor de
veiligheid of het gemak van doorgang in het gedrang kan gebracht worden;

-

het plaatsen van om het even welke verplaatsbare constructie in onverschillig welk materiaal,
geplaatst langs het openbaar domein of op een plaats in de open lucht, die zichtbaar is vanop
het openbaar domein waarop reclame of berichten kunnen worden aangebracht door
aanplakking, vasthechting, schildering of door welk ander middel dan ook;

-

het plaatsen van tenten en kramen met het doel reclame te maken, waren te koop te stellen of
te verkopen, spelen of vermakelijkheden in te richten;

-

het plaatsen van terrassen, al dan niet overdekt, waar dranken en/of etenswaren worden
verstrekt.

Artikel A.2.VI.2
§ 1. Niemand mag het openbaar domein privatief in gebruik nemen of gebruiken zonder
voorafgaande toelating verleend door de burgemeester of een daartoe gemachtigde persoon.
§ 2. De toelating is verworven van zodra, behoudens vrijstelling volgens het desbetreffende
reglement, de gemeentelijke belasting is gekweten. Ze geldt dan voor de overeenstemmende
periode. Bij het verlenen van de toelating kunnen voorwaarden worden opgelegd. De titularis van
de toelating draagt de verantwoordelijkheid voor de stipte naleving van de in de toelating
opgelegde voorwaarden. Privatief gebruik van het openbaar domein zonder kwijting van de
belasting wanneer deze verschuldigd is of op een wijze strijdig met de in de toelating opgelegde
voorwaarden staat gelijk met een niet toegelaten, derhalve wederrechtelijke inname van het
openbaar domein.
§ 3. Voorwerpen, toestellen of bouwsels die wederrechtelijk in, op of boven het openbaar domein
zijn geplaatst moeten op bevel van de burgemeester onmiddellijk worden verwijderd. Wordt aan dit
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bevel geen gevolg gegeven dan worden ze, op beslissing van de burgemeester , na voorafgaande
aanmaning per aangetekend schrijven of bij gerechtsdeurwaarderexploot, op kosten en risico van
hun eigenaars en/of gebruikers, voor zover ze zich op het gemeentelijk openbaar domein
bevinden, weggenomen en gestald in een gemeentelijke opslagplaats.
Elke wederrechtelijke inname van het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente die
de veiligheid, de gezondheid en/of het gemak van doorgang van de gebruikers van het openbaar
domein in het gedrang brengt, wordt op dezelfde wijze, doch op bevel van de burgemeester,
zonder aanmaning, verwijderd.
§ 4. De toelating kan steeds eenzijdig door de bevoegde overheid worden gewijzigd of herroepen.
De wijziging of herroeping wordt aan de titularis schriftelijk ter kennis gebracht, waarin een termijn
wordt gesteld voor het realiseren van de wijziging of van de verwijdering. De toelatinghouder dient
binnen de gestelde termijn en op eigen kosten, zonder uit dien hoofde aanspraak te kunnen maken
op enige vergoeding, aan de wijziging te voldoen of ingeval van herroeping tot verwijdering over te
gaan en de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen. Laat hij dit na, dan maakt hij na het
verstrijken van de termijn wederrechtelijk gebruik van het openbaar domein.
§ 5. De toelatinghouder, die gerechtigd is om drank-, textiel- of broodautomaten of automaten die om het even welke etenswaren of producten ter beschikking stellen - te plaatsen op het
openbaar domein, is verplicht om te waken over een voldoende vrije doorgang voor de
weggebruikers zoals bedoeld in hoofdstuk IV: Vrije doorgang, alsook over de reinheid in de
omgeving van het toestel. Hiertoe zal hij voorzien in voldoende afvalrecipiënten en alle
maatregelen nemen om afval en zwerfvuil te voorkomen en te bestrijden. Eveneens moet een
regelmatige controle en opruiming van de onmiddellijke omgeving door de toelatinghouders
worden uitgevoerd.
Artikel A.2.VI.3
Een toelating is niet nodig voor het uitstallen van voorwerpen, deel uitmakend van een verkoping
bij gezag van recht, of bij uitvoering van vonnissen tot uitdrijving.
Meubels en andere voorwerpen, bij uitvoeringen van vonnissen tot uitdrijving op het openbaar
domein geplaatst, moeten daarvan verwijderd worden door de zorgen van de eigenaars, uiterlijk
voor 16 uur van dezelfde dag. Voor het bewaren en het weghalen van deze meubelen en
voorwerpen zijn de voorschriften van toepassing betreffende de goederen, die buiten de
particuliere eigendommen gevonden, of op de het openbaar domein geplaatst worden ter
uitvoering van vonnissen of uitzettingen.
Artikel A.2.VI.4
Deuren, poorten, hekken enz. mogen niet op het openbaar domein openen tenzij opgelegd om
redenen van brandveiligheid.
Keldergaten mogen niet aangebracht worden in de trottoirs of op het openbaar domein, zonder
behoorlijk beveiligd te zijn.
De kelderopeningen, gelegen op het openbaar domein mogen enkel tijdens de dag, voor de strikt
nodige tijd open blijven om voorwerpen in en uit de kelder te brengen, en mits het treffen van
passende veiligheidsmaatregelen om ongelukken te voorkomen.
De ijzeren staven, het traliewerk of alle andere afsluitingen van de kelderopeningen mogen geen
uitsprongen of diepten vertonen en moeten op gelijke hoogte liggen met het trottoir.
De afsluitingen moeten steeds in goede staat zijn. Zij dienen regelmatig onderhouden te worden,
zodat zij geen gevaar uitmaken voor de voetgangers of deze onnodig hinderen.
Artikel A.2.VI.5
Waterputten of andere gevaarlijke diepten gelegen op minder dan 5 m van het openbaar domein
en vandaar bereikbaar, moeten veilig afgedekt worden of voorzien van een behoorlijke afsluiting
van tenminste 1,8 m hoog.
Artikel A.2.VI.6
Onverminderd hetgeen bepaald is in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, ten
aanzien van het inrichten van sport- en andere wedstrijden, zijn op het openbaar alle spelen
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verboden als ze het verkeer hinderen of een gevaar betekenen voor het verkeer en/of de
weggebruikers. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en de locatie van het spel.
Artikel A.2.VI.7
Het is verboden om, zonder veiligheids- of wettige reden of toelating, voertuigen op het openbaar
domein te doen vertragen, te doen stoppen of aan te klampen door geluiden, gebaren of tekens, al
dan niet gebruikmakend van een voorwerp. Een afwijking op dit verbod kan de burgemeester
toekennen. De burgemeester kan hiervoor ook voorwaarden opleggen.
Onder geluiden, gebaren of tekens wordt onder meer verstaan:
-- met een lichaamsbeweging (voorbeeld: roepen, fluiten, zoeken naar oogcontact, zwaaien met
armen, met vingers geld uitbeelden, voertuigen proberen aanraken, op voertuigen kloppen, …)
de aandacht van een bestuurder of inzittende trekken;
-

op de rijbaan springen, gaan of staan of met het lichaam over de rijbaan hellen.

Afdeling 2: Skaten, skeelers, waveboarden, hoverboarden, steps,….
Artikel A.2.VI.8
De burgemeester kan bepalen op welke terreinen het gebruik van skateboards, skeelers,
waveboarden, hoverboarden, steps,… niet wordt toegelaten en/of daartoe speciaal voorziene
terreinen inrichten. Het gebruik van deze voorbehouden terreinen kan onderworpen worden aan
bijzondere voorwaarden mits inachtname van de bepalingen vermeld in deze afdeling.
Artikel A.2.VI.9
De gebruikers van de voorbehouden terreinen moeten zich behoorlijk gedragen en moeten zich
houden aan de richtlijnen verstrekt door de personen die gelast zijn met het toezicht.
De voorziene infrastructuur moet op een normale wijze gebruikt worden en de veiligheid van
andere gebruikers en/of bezoekers mag niet in het gedrang worden gebracht.
Het gebruik gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
De terreinen mogen op generlei wijze verontreinigd worden. Papier en ander afval moeten in de
aangebrachte vuilnisbakken geworpen worden.
De lokale politie kan bezoekers, die zich niet aan de richtlijnen houden, de toegang tot het terrein
ontzeggen of ze van het terrein verwijderen. Alleszins is het gebruik van deze terreinen verboden
tussen 21 en 7 uur. In de maanden juli en augustus is het verboden tussen 22 en 7 uur.
Het is in alle omstandigheden verboden om zonder dat daartoe de noodzaak bestaat lawaai te
maken dat van aard is om de rust van de inwoners te verstoren.
Afdeling 3: Terrassen
Artikel A.2.VI.10
Terrassen mogen niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter bestendig
bereikbaar en doeltreffend gesignaleerd is.
De hydranten, aangesloten op het openbare waterleidingnet, gelegen in voortuinen of opritten
moeten vrij blijven, zodat ze te allen tijde goed zichtbaar en bereikbaar zijn voor de
brandweerdienst.
Artikel A.2.VI.11
De vloer van het terras moet makkelijk weggenomen kunnen worden, teneinde bij de daaronder
liggende aansluitingen en leidingen te kunnen komen. Hij moet openingen hebben, voorzien van
roosters en mazen van maximum 1 cm, ter verluchting van de ruimten onder het terras.
Bovendien moet de onontbeerlijke verluchting van kelders, stookplaatsen, gaslokalen met de
buitenlucht verbonden blijven.
Artikel A.2.VI.12
De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben.
De minimumafstand tussen het terras en de rijbaan of vaste obstakels zal door de burgemeester
bepaald worden. Indien naast de rijbaan gelegen, mag het terras geen rechtstreekse uitgang
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hebben op de rijbaan.
Op het voetpad moet steeds een voldoende vrije doorgang gegarandeerd worden zoals bedoeld in
Hoofdstuk IV: Vrije doorgang.
Artikel A.2.VI.13
De terrassen mogen slechts verwarmd worden met toestellen die de verbrande gassen in de
buitenlucht uitlaten. De opening van de leidingen om de rook uit te laten zal zo geplaatst worden
dat ze geen gevaar oplevert.
Artikel A.2.VI.14
De burgemeester kan de schriftelijke toelating tot het plaatsen van tafels, stoelen en parasols in
tijd beperken. Onverminderd de andere bepalingen in verband met lawaaihinder moet het lawaai
en de buurthinder tot een strikt minimum beperkt worden.
De uitbater moet de nodige maatregelen nemen om zwerfvuil te voorkomen.
Afdeling 4: Bewegwijzering
A. Definitieve bewegwijzering
Artikel A.2.VI.15
Het plaatsen van bewegwijzering van plaatsen en instellingen van algemeen belang of van
toeristische of commerciële aard is onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating van de
burgemeester waarin rekening wordt gehouden met de geldende wetgeving terzake.
Artikel A.2.VI.16
Alle kosten voor levering en onderhoud van de borden, palen, sokkels, bevestigingsmiddelen,
alsook aanpassingen van bestaande signalisatie, zijn volledig ten laste van de aanvrager.
Artikel A.2.VI.17
De aanvraag voor het plaatsen van blijvende bewegwijzering dient vergezeld te zijn van een
volledig plan. De plaatsing zal gebeuren in samenspraak met de gemeentediensten.
Artikel A.2.VI.18
Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester of van de door hem aangewezen ambtenaar
kan de toelating door de burgemeester steeds ingetrokken of gewijzigd worden om redenen eigen
aan het wegbeheer. Bij gebeurlijke wijziging van de reglementering of van technische modaliteiten,
zal de toelatinghouder gehouden zijn alle daaruit voortspruitende kosten te dragen hetzij door
vervanging hetzij door verwijdering van de borden.
Artikel A.2.VI.19
Als de instelling van naam of adres verandert of ophoudt te bestaan, vervalt de toelating en zullen
de borden verwijderd worden door de gemeentediensten.
Artikel A.2.VI.20
Het model van de wegwijzers alsook de toegelaten vermeldingen worden bepaald door de
burgemeester en schepenen.
B. Tijdelijke bewegwijzering
Artikel A.2.VI.21
De toelatinghouder dient de tijdelijke bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen, rekening
houdende met andere vigerende reglementen.
Artikel A.2.VI.22
De aanvraag van de gemeentelijke toelating dient schriftelijk te gebeuren en wordt gericht aan de
burgemeester. Deze toelating ontslaat de toelatinghouder niet van de verplichting om van andere
overheden alle andere toelatingen te bekomen die hij mocht nodig hebben.
Artikel A.2.VI.23
De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan de borden of
aan derden, die voortspruit uit de opstelling of opstellingswijze van de borden.
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Artikel A.2.VI.24
Bij gebreke aan toelating of indien de toelatinghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan
het gemeentebestuur ambtshalve de signalisatie verwijderen op kosten en risico van de overtreder.
Afdeling 5: Overhangende begroeiing
Artikel A.2.VI.25
De bewoners, gebruikers of bij ontstentenis de eigenaars van een eigendom zijn gehouden er voor
te zorgen dat op deze eigendom aanwezige bomen, struiken en hagen over de volledige lengte van
het perceel zodanig gesnoeid worden dat:
-

dat geen enkele tak ervan op minder dan 4,5 m van de grond boven de rijbaan hangt;

-

dat geen enkele tak ervan op minder dan 2,5 m van de grond boven de gelijkgrondse berm, de
verhoogde berm of het voetpad hangt;

-

dat geen enkele tak de zichtbaarheid van de verkeerstekens of de openbare verlichting
belemmert, nutsleidingen kan beschadigen, alsook het normaal gebruik van de openbare
rijwegen, de voetpaden, de fietspaden, de gelijkgrondse bermen niet hindert.

Onverminderd de geldende boetes, kunnen deze bomen, hagen of struiken op kosten van de
eigenaar, bewoner of gebruiker van het betrokken perceel waarop de bomen, hagen of struiken
staan, gesnoeid of verwijderd worden door de gemeentediensten of door een door de gemeente
aangestelde aannemer.
Artikel A.2.VI.26
Op onbebouwde percelen zijn de gebruikers, of bij gebreke daaraan de eigenaars, er bovendien toe
gehouden er steeds voor te zorgen dat de op deze eigendom gegroeide beplanting, met inbegrip
van het onkruid, gesnoeid en/of verwijderd wordt, opdat steeds een vrije doorgang wordt
verzekerd op het openbaar domein.
Onverminderd de geldende boetes, kan de beplating met inbegrip van het onkruid op kosten van
de eigenaar, bewoner of gebruiker van het betrokken perceel waarop de gegroeide beplanting staat
gesnoeid en/of verwijderd worden door de gemeentediensten of door een door de gemeente
aangestelde aannemer.
Titel 3: Activiteiten op het openbaar of op het privaat domein
Hoofdstuk I: Inzamelen en bedelen
Artikel A.3.I.1
Met uitzondering van de collectes geregeld in een hogere wetgeving is het - behoudens
voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester - verboden om zowel op het openbaar
domein alsook in elke voor het publiek toegankelijke plaats en met name in de commerciële centra
en straten:
-

te bedelen door het op een opdringerige of agressieve wijze aanklampen van voorbijgangers,

-

door het bedelen de vlotte doorgang van het voetgangers- en andere verkeer te hinderen of
belemmeren.

Artikel A.3.I.2
Het is verboden op het openbaar domein of in inrichtingen toegankelijk voor het publiek - al dan
niet in het gezelschap van kinderen - te bedelen of door het vertonen van lichaamsgebreken,
verwondingen of verminkingen de liefdadigheid van voorbijgangers of aanwezigen op te wekken.
Artikel A.3.I.3
Het is verboden aan deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te bekomen.
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Hoofstuk II: Uitdelen en verkopen
Artikel A.3.II.1
Het uitdelen of verkopen van artikelen en/of drukwerken als dagbladen, strooibrieven, brochures,
boeken enz. op het openbaar domein, aan voorbijgangers, moet worden voorafgegaan door een
schriftelijke toelating bij de burgemeester, met aanduiding van de uit te delen of te verkopen
artikelen en/of drukwerk, de naam van de schrijver, de uitgever of, in ieder geval, die van de
uitdeler, de verkoper of de drukker.
Artikel A.3.II.2
§ 1. Het uitdelen of verkopen van voormelde artikelen en/of drukwerken op het openbaar domein
is slechts toegelaten van 7 tot 21 uur.
§ 2. Iedere verdeler moet zelf of via een helper onmiddellijk de weggeworpen exemplaren of
voorwerpen oprapen die het publiek in de omgeving achterliet. Dit verbod geldt niet voor
processen-verbaal van de politie of parkeerretributiebonnen.
§ 3. De burgemeester kan een uitzondering op dit verbod toekennen.
§ 4. Als de verdeler of zijn helper de exemplaren niet opraapt die het publiek in de omgeving
wegwerpt, dan zal de gemeente ambtshalve de exemplaren verwijderen en de kosten verhalen op
de betrokken persoon. De verdeler, de verantwoordelijke uitgever en de organisator worden allen
hoofdelijk aansprakelijk gesteld.
Hoofdstuk III: Inrichten van slaapplaatsen
Afdeling 1: Algemeen
Artikel A.3.III.1
Het is verboden om een slaapplaats in te richten op het openbaar domein, waardoor de openbare
orde wordt verstoord, tenzij op plaatsen die hiervoor bestemd zijn, zoals kampeerterreinen,
woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen. Een slaapplaats inrichten op andere plaatsen van
de openbare ruimte is slechts toegelaten mits toelating van de burgemeester.
Onder inrichten van een slaapplaats wordt onder meer verstaan: gebruik maken van materiaal om
het slapen te vergemakkelijken zoals het plaatsen van een tent of een constructie met
gelijkaardige functie.
Hoofdstuk IV: Circus-, Kermis- en woonwagens
Artikel A.3.IV.1
§ 1. Het is verboden woonwagens, caravans, mobilhomes en dergelijke gebruikt voor permanente,
niet recreatieve bewoning, al dan niet van hun wielen ontdaan, langer dan 24 uur op het openbaar
domein te laten staan.
§ 2. Dit verbod geldt niet voor het plaatsen van woonwagens, caravans, mobilhomes en dergelijke
gebruikt voor permanente, niet recreatieve bewoning op een pleisterplaats.
Een pleisterplaats is een terrein dat gebruikt wordt voor het tijdelijk verblijf van bewoners in een
woonwagen, caravan, mobilhomes en dergelijke, gedurende maximaal 90 dagen per jaar.
Het gebruik van een pleisterplaats is onderworpen aan een schriftelijke en voorafgaande toelating
van de burgemeester. Deze toelating moet in principe ten minste 30 dagen op voorhand worden
aangevraagd. De burgemeester kan aan de toelating voorwaarden koppelen.
De gebruiker van een pleisterplaats neemt in elk geval alle maatregelen om de rust, veiligheid en
gezondheid van andere bewoners in de buurt niet in het gedrang te brengen.
Artikel A.3.IV.2
De bepalingen van het vorig artikel zijn evenwel niet van toepassing op de wagens van
kermisreizigers of daarmee gelijkgestelden, die tijdelijk in de gemeente verblijven ter gelegenheid
van kermissen, jaarmarkten, circussen of andere attracties die door het gemeentebestuur ingericht
of toegestaan werden en waarvoor de burgemeester een standplaats aanduidt.
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Artikel A.3.IV.3
Het toekennen van een standplaats houdt behoudens andersluidende bepaling geen toelating in, de
woon- en laadwagens naast de kermisinrichting te plaatsen. Enkel de wagens, nodig voor de
uitbating, mogen op het kermisterrein staan.
Artikel A.3.IV.4
De inrichters dienen de nodige maatregelen te nemen om bij brand onmiddellijk de eerste
blussingswerken te kunnen aanvatten. Zij dienen steeds onverwijld gevolg te geven aan de
opdracht van de bevelhebber van de brandweer of zijn afgevaardigde, bepaalde blussingsmiddelen
preventief op te stellen.
Artikel A.3.IV.5
Zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester mogen tijdens de periode van
de (wijk)kermissen, geen kermisinrichtingen op privaat terrein opgesteld worden.
Artikel A.3.IV.6
Bij overtredingen van de bepalingen van dit hoofdstuk kunnen, benevens de toepassing van de
voorziene straffen, de voertuigen, woonwagens, caravans of dergelijke, op kosten en
verantwoordelijkheid van de eigenaars of gebruikers getakeld worden.
Titel 4: Behoorlijk gebruik van gronden en gebouwen
Hoofdstuk I: Uitvoeren van werken
Afdeling 1: Definitie
Artikel A.4.I.1
Met de bepalingen van onderhavig hoofdstuk worden de werken bedoeld die buiten, op of onder
het openbaar domein worden uitgevoerd en die van aard zijn dat ze het bedoelde openbaar domein
bevuilen of de veiligheid of de vrije doorgang belemmeren.
Afdeling 2: Veiligheidsmaatregelen
Artikel A.4.I.2
De toelating om op het openbaar domein werken uit te voeren, een werf in te richten of een
afsluiting op te richten wordt door de burgemeester verleend. Deze laatste bepaalt de voorwaarden
voor het gebruik van het openbaar domein en kan aanvullende veiligheids- of andere maatregelen
voorschrijven. Indien de aannemer er toe verplicht wordt de bewoners te verwittigen van de
geplande werken, dan moet deze communicatie minstens 48 uren voorafgaand aan de start van de
werken gebeuren.
De toelating wordt in principe ten minste 30 dagen voor het openen van de bouwwerf gevraagd. De
burgemeester kan hiervan afwijken en op een kortere termijn een toelating verlenen. Ze wordt
verleend voor de duur van de werken. De toelating moet steeds op de bouwwerf beschikbaar zijn.
Ze kan ingetrokken worden ingeval van langdurig en niet gerechtvaardigde onderbreking van de
werken.
Artikel A.4.I.3
Het signaleren en verlichten van de werken, zelfs indien ze slechts een hindernis vormen voor
voetgangers en/of fietsers, moet gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en volgens de aanwijzingen van de lokale
politie.
Artikel A.4.I.4
De werken worden begonnen na het uitvoeren van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.
Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van het openbaar domein beëindigd is, moet de
houder van de toelating het gemeentebestuur daarvan op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat
de plaatsen volgens de richtlijnen van de burgemeester in hun vorige toestand hersteld worden.
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Artikel A.4.I.5
De werken worden zonder onderbreking voortgezet teneinde binnen de kortst mogelijke termijn
beëindigd te zijn. Ze moeten evenwel onderbroken worden tussen 21 uur en 7 uur, alsook op
zondagen en wettelijke feestdagen. De burgemeester kan schriftelijk en voorafgaand een afwijking
toestaan op bovenstaande verbodsbepaling voor het uitvoeren van dringende of noodzakelijke
werken.
Artikel A.4.I.6
De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om bewegingen in de weg te beletten en
om ongevallen te voorkomen.
Artikel A.4.I.7
Behoudens het geval voorzien in artikel A.4.I.2 mag niemand bouwen, verbouwen, afbreken of
bouwmaterialen op het openbaar domein leggen, zonder vóór het eigendom een dichte afsluiting te
hebben geplaatst. De afsluiting moet de nodige stevigheid bieden en een hoogte hebben van ten
minste 1,8 m.
De deuren aangebracht in de afsluiting mogen niet naar buiten opengaan en moeten dagelijks na
het beëindigen van de werken slotvast worden afgesloten.
Indien gans het voetpad wordt ingenomen door de afsluiting kan de burgemeester eisen dat een
voorlopig, stevig en voldoende veilig voetpad wordt aangelegd buiten de afsluiting met een
minimaal nuttige breedte van 0,80 m, voorzien van een borstwering van 1,00 m hoogte en
voorzien van een stevige overdekking van zodra de bouwwerken tot een hoogte van 3,00 m
gevorderd zijn.
Indien ook het fietspad binnen de afgesloten zone valt, zijn de fietsers verplicht over de rijbaan te
rijden. In voorkomend geval moet een passende verkeerssignalisatie aangebracht worden.
Artikel A.4.I.8
De burgemeester kan toelating verlenen om geen afsluiting te plaatsen of om een andere afsluiting
te plaatsen wanneer de aard van de werken de openbare veiligheid niet in gedrang brengt.
Behoudens de door de burgemeester toegestane afwijking mogen geen bouwmaterialen, materieel
en gereedschappen op het openbaar domein, buiten de afsluiting, gelegd, geplaatst of verwerkt
worden.
Artikel A.4.I.9
Het is verboden puin buiten de omheining op het openbaar domein te gooien of te plaatsen en
evenmin in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater of in de waterlopen.
Artikel A.4.I.10
De stellingen en de ladders die op de het openbaar domein steunen, moeten zo geplaatst worden
dat alle schade aan personen en aan goederen voorkomen wordt en dat het verkeer van voertuigen
niet gehinderd wordt.
Artikel A.4.I.11
Zonder toelating van de burgemeester mogen op het openbaar domein geen laad- of hijstoestellen
of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.
Afdeling 3: Bouwwerven of werven met beperkte impact
Artikel A.4.I.12
Er is een schriftelijke toelating van de burgemeester vereist voor:
-

bouwwerven

-

werken met beperkte impact

-

uitstallingen.

Artikel A.4.I.13
Werken met beperkte impact en bouwwerven worden ingericht met respect voor de openbare orde,
het privé-eigendom, de openbare ruimte en de toegankelijkheid ervan.
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Artikel A.4.I.14
§ 1. Voor werken met beperkte impact en bouwwerven is een toelating van de burgemeester
vereist. De aanvraag hiertoe is vergezeld van een signalisatieplan, voor bouwwerven ook van een
inplantingsplan en desgevallend van een omleidingsplan. Deze plannen moeten goedgekeurd
worden door de politie en altijd aanwezig zijn op de werkplaats . Zij maken deel uit van de
toelating.
§ 2. Minimaal 24 uur voor aanvang van de werken moeten de verkeersborden voor het parkeer- en
stilstandverbod op de openbare ruimte geplaatst worden, zoals aangeduid op het signalisatieplan.
Bij bouwwerven moeten de nummerplaten van de voertuigen die op dat moment geparkeerd staan,
genoteerd worden.
Artikel A.4.I.15
Het is verboden werken uit te voeren buiten de tijdstippen en periodes vastgelegd in de toelating.
Een aanvraag tot verlenging wordt behandeld als een nieuwe aanvraag.
Artikel A.4.I.16
§ 1. Als gebruiker wordt de begunstigde van de toelating beschouwd. Dit zijn:
-

de aanvrager van de toelating

-

de verantwoordelijke voor de signalisatie zoals vermeld in de aanvraag of wiens naam en
telefoonnummer verplicht is aangebracht op de borden

-

de opdrachtgever: de persoon in wiens naam en voor rekening de werken worden uitgevoerd.
Dit kan bijvoorbeeld de bouwheer zijn.

§ 2. Als er geen toelating is, wordt de persoon die de werken uitvoert of die de belemmering in het
leven heeft geroepen, beschouwd als gebruiker. Als de persoon die de werken uitvoert of de
belemmering in het leven riep, niet gekend is, wordt de opdrachtgever als gebruiker beschouwd.
§ 3. Als vermelde natuurlijk personen of rechtspersonen om welke reden ook niet verantwoordelijk
kunnen gesteld worden (door faillissement, verbreking van de overeenkomst, …) blijven alle
verplichtingen op de andere voormelde begunstigde(en) rusten.
Artikel A.4.I.17
De toelating om een bouwwerf in te richten moet in principe ten minste 30 dagen voor de start van
de inname ingediend zijn via het daartoe geëigende formulier. De burgemeester kan hiervan
afwijken en op kortere termijn een toelating verlenen.
Artikel A.4.I.18
§ 1. De bouwwerf moet ingericht worden conform het door de burgemeester goedgekeurde
inplantingsplan. Het inplantingsplan is een deel van de toelating en geeft de wijze weer waarop de
bouwwerf de openbare ruimte inneemt en hoe ze ingericht wordt.
§ 2. Het inplantingsplan duidt de juiste plaats aan voor de laad- en loszone van een bouwwerf,
voor de bouwmaterialen, werktuigen en andere noodzakelijke materialen (geen voertuigen) en de
wettelijke voorzieningen voor de arbeiders, zoals chemische toiletten, werfcontainers, silo’s,
bouwkraan en containers.
§ 3. De inname van de openbare ruimte moet minimaal zijn. Dat wil zeggen dat er niet meer
oppervlakte wordt ingenomen dan strikt noodzakelijk is. De inname moet zo weinig mogelijk hinder
veroorzaken. De openbare ruimte is beperkt tot maximaal de gevelbreedte van het pand of panden
die deel uitmaken van de bouwwerken.
§ 4. Het is verboden om voertuigen te parkeren in de toegelaten laad- en loszone en bouwwerven,
tenzij dit in de toelating uitdrukkelijk toegestaan is.
Artikel A.4.I.19
Voor de verkeersveiligheid moet een stelling rondom verlicht worden door middel van dagslapers
op een minimumhoogte van 2,10 meter.
Artikel A.4.I.20
Bij zowel de opbouw als afbraak van de stelling moet een obstakelvrije ruimte van minstens
1,5 meter verzekerd blijven voor voetgangers en fietsers.
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Artikel A.4.I.21
Stellingen moeten voorzien zijn van hiertoe bestemde stofdoeken. Deze materialen moeten
voldoen aan de brandveiligheid.
Afdeling 4: uitstallingen
Artikel A.4.I.22
Enkel de handelaar die een kleinhandel uitbaat kan de toelating aanvragen en enkel voor de
vestigingseenheden waar hij de kleinhandel uitbaat.
Artikel A.4.I.23
§ 1. De aanvraag moet in principe ten minste 30 dagen vooraf gebeuren. De burgemeester kan
hiervan afwijken en op kortere termijn een toelating verlenen.
§ 2. De toelating moet in de zaak bewaard worden en voorgelegd worden op elk verzoek van de
bevoegde ambtenaar of politie.
§ 3. Een kopie van de toelating moet permanent op een goed zichtbare plaats uithangen en vanop
het openbaar domein leesbaar zijn.
Artikel A.4.I.24
§ 1. Enkel op het voetpad kunnen uitstallingen staan. Op de rijweg of op parkeerplaatsen zijn geen
uitstallingen toegestaan.
§ 2. De uitstalling kan enkel staan voor de vestigingseenheid van een kleinhandel die de gebruiker
zelf uitbaat. De uitstalling blijft beperkt tot het deel van de openbare ruimte dat ligt voor het
gebouw of gebouwgedeelte dat voor de kleinhandel gebruikt wordt.
§ 3. Uitstallingen dienen verwijderd te zijn van de openbare ruimte als de kleinhandelszaak
gesloten is of moet zijn.
§ 4. Elk voorwerp dat de openbare orde, rust, gezondheid of veiligheid in gedrang kan brengen of
overlast kan veroorzaken, is verboden in de uitstalling.
Hoofdstuk II: De voorwerpen geplaatst op de vensterdorpels of op andere delen van de gebouwen
Artikel A.4.II.1
Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te
plaatsen die, ingevolge een onvoldoende stevigheid, op het openbaar domein kunnen vallen en
aldus de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen.
Artikel A.4.II.2
Alle zonneschermen of andere uitstekende voorwerpen, hetzij vastgemaakt aan de gebouwen,
hetzij verplaatsbaar, zullen met het laagste gedeelte tenminste 2,50 m boven de grond blijven,
daarin niet begrepen een franje of hangend boordsel dat maximum 10 cm breed mag zijn. De
uitsprong moet minstens op 30 cm van de rijbaan verwijderd blijven, doch mag niet meer dan
2,50 m bedragen.
Hoofdstuk III: Afsluiten van gronden en moeskopperij
Artikel A.4.III.1
Elke eigenaar van aan het openbaar domein palende gronden, is verplicht deze gronden op zijn of
haar kosten af te sluiten op aanmaning van en binnen de tijd door de burgemeester vastgesteld.
Artikel A.4.III.2
De wijze van afsluiting zal aan de burgemeester ter goedkeuring worden voorgelegd.
Artikel A.4.III.3
Alle afsluitingen die in slechte staat verkeren moeten worden hersteld door de eigenaar.
Artikel A.4.III.4
Indien de eigenaar weigert gevolg te geven aan het bevel om zijn grond af te sluiten, kan het
gemeentebestuur na een schriftelijke verwittiging, de afsluiting plaatsen of laten plaatsen en de
kosten daarvan verhalen op de nalatige eigenaar.
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Artikel A.4.III.5
Het is verboden veldvruchten of andere voortbrengsels van de bodem te roven.
Hoofdstuk IV: Drankgelegenheden, eetgelegenheden of take-outs en nachtwinkels
Artikel A.4.IV.1
Onder drankgelegenheden worden voor de toepassing van dit hoofdstuk begrepen, alle lokalen of
plaatsen toegankelijk voor het publiek, waar dranken verbruikt, verkocht of te koop aangeboden
worden.
De plaatsen waar leden van een vereniging bijeenkomen, hoofdzakelijk om te verbruiken, worden
gelijkgesteld met de lokalen toegankelijk voor het publiek.
Worden niet als drankgelegenheden beschouwd, de hotels en eethuizen waar de gegiste en
geestrijke dranken enkel bij de maaltijden kunnen verbruikt worden.
Artikel A.4.IV.2
Onder eetgelegenheden en take-outs worden voor de toepassing van dit hoofdstuk begrepen de
lokalen of plaatsen toegankelijk voor het publiek, zoals frituren, eetgelegenheden of andere
gelegenheden die waren verkopen om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving verbruikt,
verkocht of te koop aangeboden te worden.
Artikel A.4.IV.3
Onverminderd de bijkomende uitbatingsvoorwaarden opgelegd in de vigerende wetgeving wordt
onder nachtwinkels voor de toepassing van dit hoofdstuk begrepen de kleinhandelszaken die in het
handelsregister zijn ingeschreven uitsluitend onder de rubriek “verkoop van algemene
voedingswaren en huishoudelijke artikelen” en die geen andere dan deze activiteiten uitoefenen.
De maximale netto-verkoopoppervlakte mag maximum 150 m² bedragen en de handelszaak moet
op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” dragen.
Artikel A.4.IV.4
Er mag muziek gemaakt worden in alle lokalen. Onverminderd de toepassing van de geldende
wetgeving inzake geluidshinder geldt dat na 22 uur de muziek moet gedempt worden zodanig dat
er geen hinder meer gevormd wordt voor de bewoners. Na 3.30 uur moet de muziek stilgelegd
worden tot 09.00 uur ‘s morgens.
De burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan.
Artikel A.4.IV.5
Ingeval van wanordelijkheden die de openbare orde en veiligheid in het gedrang brengen, zijn de
politieambtenaren gemachtigd het lokaal of de winkel te ontruimen. In dat geval moeten de
aanwezigen onmiddellijk gevolg geven aan het politiebevel.
Artikel A.4.IV.6
Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester mag er in en rond deze inrichtingen geen
overlast veroorzaakt worden. Ondermeer worden de uitbaters opgelegd om te waken over de
reinheid in de omgeving van hun handelszaak (straal van 50 m), o.a. het voorzien van voldoende
afvalrecipiënten, eventueel wegneembare en/of mobiele en voldoende voorzieningen om afval en
zwerfvuil te voorkomen en bestrijden. Eveneens dient een regelmatige controle en opruiming van
de onmiddellijke omgeving door de uitbaters te worden uitgevoerd.
Titel 5: Beschadigingen en beledigingen
Artikel A.5.1
Het is verboden om:
-

zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen;

-

namen van straten, plaatsen of pleinen, nummers van huizen of andere gebouwen onleesbaar
te maken of te bekladden, op de huizen of gebouwen te schrijven of ze, op welke wijze ook te
besmeuren;
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- onroerende eigendommen, gevels, muren en afsluitingen van huizen of gebouwen, hoven of
onbebouwde gronden langs het openbaar domein alsook voorwerpen van openbaar nut of deel
uitmakend van de openbare versiering te beschadigen of te vernielen op gelijk welke wijze;
-

behoudens in geval van dringende of veiligheidsredenen bomen, planten of houtgewas op de
openbare plaatsen of wegen te beschadigen.

Artikel A.5.2
Het is te allen tijde verboden op onvoorzichtige wijze enig voorwerp op iemand te werpen, dat hem
schade kan toebrengen, hem hinderen of bevuilen.
De daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits niemand gewond of geslagen werd en
mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren, stellen zich bloot aan een
administratieve sanctie; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te
beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.
Artikel A.5.3
Het is eveneens verboden stenen of andere harde lichamen of andere voorwerpen die kunnen
bevuilen of beschadigen tegen voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen van een ander te
werpen of in tuinen en besloten erven.
Daarnaast is het verboden door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of
zware verwonding van dieren of vee te veroorzaken door het werpen van harde lichamen of van
om het even welke stoffen.
Artikel A.5.4
Het is te allen tijde verboden andermans roerende of onroerende eigendommen opzettelijk te
beschadigen, te besmeuren of te vernielen. Het is eenieder verboden stedelijke of landelijke
afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk te beschadigen.
Artikel A.5.5
Het is te allen tijde verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken of te
scheuren.
Artikel A.5.6
Het is te allen tijde verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen,
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op het openbaar domein, op bomen, op
aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen,
bouwwerken, monumenten en andere op het openbaar domein of in de onmiddellijke nabijheid
liggende opstanden, op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheid tot aanplakking
bestemd zijn of vooraf schriftelijk werden toegelaten door de burgemeester.
Artikel A.5.7
Bovenvermeld artikel is niet van toepassing op de affiches en aanplakkingen die betrekking hebben
op de verkoop, verhuur of vestiging van enig ander zakelijk recht op onroerende goederen of op de
gedwongen tenuitvoerlegging van vonnissen, arresten of enig ander dwangbevel.
Titel 6: Evenementen
Hoofdstuk I: Algemeen
Artikel A.6.I.1
Onder evenementen wordt verstaan: publiek toegankelijk activiteiten zoals feest (o.a. buurtfeest,
straatfeest, braderij, speelstraat…), circus, filmopname, muziekconcert, optocht, manifestatie,
betoging, sportgebeurtenis, studentenactiviteit, reclame of andere commerciële activiteit, religieuze
gebeurtenis of andere publiek toegankelijke activiteiten ongeacht of deze zich afspelen in de
openbare ruimte of private ruimte.
Hoofdstuk II: Toelating
Artikel A.6.II.1
Evenementen zijn enkel mogelijk, mits schriftelijke en voorafgaande toelating van de
burgemeester. De toelating wordt in principe ten minste 30 dagen voorafgaand aan het evenement
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gevraagd conform de procedure die voorzien is door het evenementenloket. De burgemeester kan
hiervan afwijken en op een kortere termijn een toelating verlenen.
Hoofdstuk III: uitvoering
Artikel A.6.III.1
Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en gemeentelijke regelgeving, is de
organisator gehouden het evenement uit te voeren conform de afgeleverde toelating.
Het niet hebben van een toelating of het niet naleven van de voorwaarden van de toelating kunnen
bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.
Hoofdstuk IV: geluidsoverlast
Artikel A.6.IV.1
§ 1. Onverminderd de strikte naleving van de regelgeving inzake geluidsnormen en de geluidskwaliteitsdoelstellingen van VLAREM II dienen alle maatregelen en voorwaarden opgelegd door de
politie en bevoegde overheidsdiensten te worden nageleefd.
§ 2. Het geluid mag geenszins van die aard zijn dat het storend is voor de omgeving.
In de nabijheid van gebedshuizen (o.m. kerken, moskeeën, synagogen of andere gebedshuizen),
ziekenhuizen en rusthuizen dient stilte in acht te worden genomen.
Hoofdstuk V: Toezicht en handhaving
Artikel A.6.V.1
De toelating van de burgemeester moet op het eerste verzoek van de politie, brandweer of een
daartoe bevoegd ambtenaar voorgelegd worden.
Een evenement dat niet toegelaten is, is verboden.
Evenementen die niet beantwoorden aan de gegevens vermeld in de aanvraag zijn eveneens
verboden.
Bij gebreke van een onmiddellijke stopzetting en/of verwijdering van het evenement door de
organisator, wordt het evenement ambtshalve op kosten en risico van de organisator stopgezet
en/of verwijderd.
Artikel A.6.V.2
Bij niet-naleving van de voorwaarden of om redenen van openbare orde en overlast kunnen de
burgemeester, de politie, de brandweer en bevoegde gemeentediensten de organisator bevelen
maatregelen te nemen of zelf maatregelen nemen op kosten en risico van de organisator, en de
opgelegde voorwaarden wijzigen of bijkomende voorwaarden opleggen zonder recht op
schadevergoeding voor de organisator of een andere derde.
Artikel A.6.V.3
De burgemeester kan op elk ogenblik een toelating intrekken, of een toegestaan evenement
verbieden, en doen stopzetten en/of verwijderen, wanneer hij van oordeel is dat het evenement
een gevaar zou betekenen voor de openbare veiligheid, orde en rust, zonder recht op
schadevergoeding voor de organisator of een andere derde.
Hoofdstuk VI: drankgelegenheden, danspartijen, muziekuitvoeringen, variété en
toneelvoorstellingen.
Artikel A.6.VI.1
Onverminderd de bepalingen opgenomen in het decreet betreffende de handhaving van de
omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten is het alle uitbaters van openbare gelegenheden,
zoals feestzalen, danszalen, herbergen, drankhuizen, koffiehuizen, schenkplaatsen en danstenten
of gelijk welke inrichting waar het publiek toegelaten wordt, verboden aldaar dansfeesten of
danspartijen, muziekuitvoeringen, variété of toneelvoorstellingen te houden, te geven of te laten
geven, zonder voorafgaande schriftelijke aangifte bij de burgemeester.
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De aangifte voor het inrichten van deze dansfeesten, muziekuitvoeringen en toneelvoorstellingen
moet in elk geval alle inlichtingen bevatten teneinde een duidelijk inzicht te geven in de betrokken
activiteiten en de eventueel te nemen voorzorgen.
De aangifte moet in principe tenminste 30 dagen voorafgaand aan de activiteit ingediend worden
bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan hiervan afwijken en op een kortere termijn de
aangifte aanvaarden.
Wanneer de inrichting vergunnings- of meldingsplichtig is, gelden de voorschriften van VLAREM II
en vallen zij niet onder de bepalingen van dit hoofdstuk.
Artikel A.6.VI.2
Elke publieke danspartij, bal, muziekuitvoering, variété- of toneelvoorstelling in open lucht is
onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester.
Artikel A.6.VI.3
Het sluitingsuur wordt bepaald van 3.30 uur tot 9.00 uur ’s morgens behoudens een
andersluidende reglementering of schriftelijke toelating van de burgemeester. Vanaf 22 uur moet
de muziek gedempt worden teneinde de openbare rust voor de omgeving niet te verstoren. De
toelating moet getoond worden op elk verzoek van de met controle belaste ambtenaren. In elk
geval wordt advies ingewonnen bij de politie.
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Deel B: Openbare reinheid en milieuzorg
Titel 1: Zuiverheid van het openbaar domein
Hoofdstuk I: Achterlaten van voorwerpen
Artikel B.1.I.1
Het is verboden op het openbaar domein, op private wegen met een openbaar karakter, op een
langs vermelde weg gelegen terrein of op eender welke andere openbare plaats iets te plaatsen, te
verspreiden, achter te laten of te werpen dat de reinheid van de omgeving kan schaden, hinderlijke
uitwaseming kan veroorzaken of een gevaar kan zijn voor de openbare gezondheid en veiligheid.
Motorvoertuigen mogen geenszins met draaiende motor stilstaan of achter gelaten worden.
Artikel B.1.I.2
Iedereen die op om het even welke wijze het openbaar domein heeft bevuild of laat bevuilen, is
verplicht dit onverwijld te reinigen.
Artikel B.1.I.3
Uitbaters van (mobiele) gelegenheden die waren verkopen om ter plaatse of in de onmiddellijke
omgeving verbruikt te worden, zijn verplicht de omgeving van hun inrichting rein te houden. Zij
dienen ten behoeve van hun klanten een voldoende groot recipiënt te voorzien om afval in te
werpen en in te staan voor de lediging ervan.
Behoudens hetgeen voorzien is voor de markten, moeten de personen die vanwege de bevoegde
overheid een toelating voor het verkopen van goederen op het openbaar domein verkregen,
instaan voor de reinheid van en rond hun standplaats.
Artikel B.1.I.4
§ 1. Het is verboden te spuwen op het openbaar domein.
§ 2. Het is verboden onder invloed te braken op openbaar domein.
§ 3. Het is verboden zich te ontlasten op openbaar domein.
Hoofdstuk II: Rein- en vrijhouden van voetpaden, fietspaden, wegbermen en straatgoten
Artikel B.1.II.1
De bewoners, gebruikers, aannemers, leveranciers e.a. zijn verplicht alle maatregelen te treffen
om het voetpad, het aanpalende fietspad, de wegberm en straatgoot en alle onderdelen gelegen
tussen het eigendom en de rijbaan voor het door hem bewoonde of gebruikte eigendom rein te
houden, zonder evenwel de bestrating of de voegen of fundering ervan te beschadigen.
In de appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de
gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op de bewoner van de dichtst daarboven
gelegen verdieping, tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld tussen de bewoners
van het gebouw.
Bij niet-bebouwde percelen rust deze verplichting op de gebruiker van de grond of bij ontstentenis
op de eigenaar.
Het in het eerste lid vermelde rein houden van voetpaden, aanpalende fietspaden en straatgoten
omvat ook het verwijderen van zand, stof of grond teneinde de afwatering naar de riolering of
gracht te vrijwaren. De roosters van de straatkolken dienen eveneens te worden vrijgemaakt van
eventueel aanwezig vuil.
Artikel B.1.II.2
Bij vriesweer is het verboden op het openbaar domein water te gieten of te laten lopen.
Artikel B.1.II.3
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van het openbaar domein erover waken dat
voor de eigendom die zij bewonen, voor de doorgang van de voetgangers en fietsers voldoende
ruimte op het voetpad en aanpalende fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt
gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
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Het is verboden de geruimde sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van
het openbaar domein waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden
verstopt.
Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en aangeduide haltes voor
voertuigen van het openbaar vervoer moet de rand van het voet- en fietspad gelegen langs de
rijweg vrijgehouden blijven.
In de appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de
gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op de bewoner van de dichtst daarboven
gelegen verdieping, tenzij deze verplichting onderling en schriftelijk is geregeld tussen de bewoners
van het gebouw.
De eigenaar of gebruiker van een niet-bebouwd perceel dient erover te waken dat een volledige
ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers wordt schoongeveegd, of dat het nodige
wordt gedaan om de gladheid te vermijden van dat gedeelte van het openbaar domein, gelegen
langs het onbebouwd perceel.
Artikel B.1.II.4
Het in dit hoofdstuk vermelde rein houden van voetpaden, aanpalende fietspaden, straatgoten en
wegbermen omvat ook het verwijderen van zwerfvuil en onkruidgroei.
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op het openbaar domein is verboden.
Artikel B.1.II.5
Het verzamelde vuil mag niet in de straatgoten of riolering worden gebracht maar dient afgevoerd
te worden via de normale huisvuilverwijdering.
Het is verboden om het even welke vaste stoffen (slijk, zand e.d) op de straten, in de greppels of
in de rioolputten of in de regenwaterafvoerputten achter te laten. Te allen tijde moet vermeden
worden dat er minerale oliën, frituurolie, cement, verfresten of andere gevaarlijke producten in de
straatgoot en rioolkolken terechtkomt.
Hoofdstuk III: Straatvegen
Artikel B.1.III.1
§1. De gemeente staat in voor het onderhoud en reinigen van de rijbaan. Daartoe worden op
regelmatige basis de straten, in het bijzonder de goten en de rioolputten, gereinigd.
§2. Om dit onderhoud vlot te kunnen laten verlopen, wordt in de betrokken straten minstens
48 uren voorafgaand aan de onderhoudsbeurt een passende verkeerssignalisatie aangebracht.
Deze signalisatie houdt ondermeer een parkeerverbod in gedurende de dagen en/of uren vermeld
op het onderbord.
Artikel B.1.III.2
Onverminderd de mogelijkheden om de schending van het parkeerverbod te bestraffen, wordt de
bestuurder of eigenaar van een voertuig die verhindert dat het wegdek geheel of gedeeltelijk wordt
gereinigd gesanctioneerd met een administratieve geldboete.
Hoofdstuk IV: het aanbrengen van publiciteitsborden, affiches, borden, teksten, tekeningen, … op
het openbaar domein
Artikel B.1.IV.1
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester en onverminderd de
regelgeving op de stedenbouw en ruimtelijke ordening is het verboden publiciteitsborden, affiches,
borden, teksten of tekeningen van welke aard ook op het openbaar domein aan te brengen.
Artikel B.1.IV.2
De publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen waarvan sprake in bovenstaand
artikel mogen geenszins bevestigd worden aan de palen waaraan verkeerslichten of
verkeersborden zijn bevestigd. In geen geval mogen ze verwarring veroorzaken met de aanwezige
verkeerstekens of het zicht van de weggebruikers belemmeren. Evenmin mogen ze aangebracht
worden aan bomen of heesters die behoren tot het openbaar domein.
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Artikel B.1.IV.3
Het aanbrengen van de publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen mag geen
schade veroorzaken aan het openbaar of privé-patrimonium.
Elke mededeling moet voorzien zijn van de naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever.
Artikel B.1.IV.4
Het formaat van de publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen mag de vrije
doorgang voor de weggebruiker niet hinderen.
Artikel B.1.IV.5
De publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of tekeningen moeten uiterlijk binnen de week na
de dag van het evenement verwijderd worden.
Artikel B.1.IV.6
De burgemeester kan het aanbrengen van de publiciteitsborden, affiches, borden, teksten of
tekeningen beperken tot welomschreven straten en pleinen of gedeelten ervan.
Artikel B.1.IV.7
Het is verboden andermans eigendom, bewoond of onbewoond, op enige wijze te beplakken of te
bekladden.
Artikel B.1.IV.8
Op diverse plaatsen in de gemeente worden gemeentelijke aankondigingsborden, aanplakborden
en -zuilen opgericht. Het aanbrengen of gedogen van aanplakbiljetten, teksten of tekeningen van
welke aard ook, mag, zonder voorafgaande toelating van de burgemeester, uitsluitend geschieden
op de hierboven vermelde plaatsen en volgens de volgende modaliteiten:
a.

uitsluitend aankondigingen, in de vorm van affiches, voor tijdelijke evenementen van socioculturele aard, zijn toegelaten ; alle andere aankondigingen, onder meer van politieke en
commerciële aard, zijn verboden;

b.

het is verboden meer dan de helft van de regelmatig aangeplakte plakbrieven of afkondigingen
voor een ander evenement onleesbaar te maken of te overplakken zolang ze hun belang niet
verloren hebben of dat de datum van het feit dat ze aankondigen, niet verstreken is;

c.

de aanplakking is slechts toegelaten tussen 7 en 21 uur.

d.

sancties op inbreuken worden toegepast per plaklocatie.

Artikel B.1.IV.9
Voor boodschappen van politieke aard worden aparte aanplakborden voorzien.
Artikel B.1.IV.10
Elke inbreuk op de bepalingen van deze afdeling wordt bestraft met een administratieve geldboete.
Deze sanctie wordt toegepast per locatie waar de overtreding wordt vastgesteld. De sanctie wordt
opgelegd aan de verantwoordelijke uitgever waarvan sprake in dit hoofdstuk of bij gebreke
daaraan aan de organisator van de activiteit of diens contactpersoon indien het een feitelijke
vereniging betreft.
Hoofdstuk V: Voertuigen onderhouden en schoonmaken
Artikel B.1.V.1
§ 1. Voertuigen reinigen en onderhouden mag slechts gebeuren voor het gebouw waar de eigenaar
van het voertuig woont, voor zijn garage of voor onbebouwde eigendommen. De werkzaamheden
mogen geen hinder opleveren voor de weggebruikers en mogen het openbaar domein niet
bevuilen.
Het is verboden producten te gebruiken waarvan de verpakking voorzien is van een
gevarenpictogram.
§ 2. Het is verboden olie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof en dergelijke in de straatgoten of
gracht te laten weglopen.
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Hoofdstuk VI: Fietsen stallen
Artikel B.1.VI.1
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de verkeersreglementering, moeten fietsen
indien mogelijk in de daartoe voorziene fietsenstallingen worden gestald.
Wrakken, achtergelaten fietsen, hinderlijk gestalde fietsen en/of gevaarlijk gestalde fietsen zijn
verboden op het openbaar domein en kunnen verwijderd worden door de bevoegde diensten. De
gemaakte kosten kunnen op de overtreder worden verhaald.
Titel 2: Braakliggende terreinen
Artikel B.2.1
De gebruikers, of bij ontstentenis, de eigenaars van gronden gelegen aan het openbaar domein of
private weg met een openbaar karakter zijn verplicht de gronden rein te houden.
Artikel B.2.2
§ 1. De eigenaars, bewoners, huurders, erfpachthouders, opstalhouders, aangestelden,
vruchtgebruikers van en de houders van om het even welk zakelijk recht, de publiek- en
privaatrechtelijke personen inbegrepen, op onroerende goederen zijn ertoe gehouden:
1° de aldaar aanwezige planten, struiken, heesters, hagen, bomen en alle andere aanplantingen te
snoeien, zodat zij geen enkele belemmering inhouden voor het normaal gebruik van de openbare
rijwegen, de voetpaden, de gelijkgrondse bermen, de verkeersborden en de openbare verlichting;
2° alle vreemde stoffen of materialen die het algemeen uitzicht in het gedrang brengen te
verwijderen;
3° afsluitingen die gronden en/of terreinen van het openbaar domein of private weg met een
openbaar karakter afsluiten in goede staat te houden.
§ 2. De burgemeester kan elke eigenaar of gebruiker van voormelde terreinen om redenen van
veiligheid, hygiëne of het algemeen uitzicht (straatbeeld) ertoe verplichten de ruimte te maaien, de
beplanting te snoeien, materialen te verwijderen of een afsluiting te plaatsen of te herstellen.
Titel 3 – Inzamelen van afval
Hoofdstuk I: Algemene bepalingen
Afdeling 1: Definities en toepassingsgebied
Artikel B.3.I.1
Voor de toepassing van deze titel wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee
gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 3, 17° van het Materialendecreet.
Voor de toepassing van deze titel wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, verstaan: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en
hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van
dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals
gedefinieerd in artikel 1.2.1§2, 54° van het VLAREMA. De met huishoudelijke afvalstoffen
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd.
Artikel B.3.I.2
§ 1. Behoudens schriftelijke toelating van de gemeente is het voor iedereen verboden om het even
welke aangeboden afvalstof te doorzoeken, mee te nemen of er iets uit te halen. Er is evenwel
geen toelating vereist in het kader van het uitoefenen van toezicht op de naleving van de
bepalingen van het politiereglement.
§ 2. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door of in opdracht van de gemeente, zijn gerechtigd
om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.
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Artikel B.3.I.3
Tenzij anders bepaald in een van de hoofdstukken of afdelingen, is deze titel van het politiereglement van toepassing op:
1. elk gezin (zowel een éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) ingeschreven in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister;
2. elk gezin (zowel een éénhoofdig als een meerhoofdig gezin) dat op het grondgebied van de
gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk,
hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven
te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor kiest om deel te
nemen aan de inzameling georganiseerd door of in opdracht van de gemeente.
3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende
activiteit uitoefent en die ervoor kiest om deel te nemen aan de inzameling georganiseerd door
of in opdracht van de gemeente.
4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en semiopenbare instellingen … en die ervoor kiezen om deel te nemen aan de inzameling
georganiseerd door of in opdracht van de gemeente.
Afdeling 2: Aanbieding van afvalstoffen
Artikel B.3.I.4
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te
worden zoals voorzien in deze titel. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet
voldoet aan de voorwaarden van deze titel worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag
nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen wordt uitgevoerd door de
ophalers die hiertoe door of in opdracht van de gemeente aangewezen werden en door de
parkwachter(s) in geval van inzameling via het recyclagepark. Deze ophalers en de parkwachter(s)
mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.
Artikel B.3.I.5
§ 1. De afvalstoffen mogen ten vroegste de avond voor de dag van de ophaling vanaf 18 u
buitengeplaatst worden.
§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels het
voorgeschreven recipiënt of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en
vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van
voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg
gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de
ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij
zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is.
§ 3. De inwoners die het recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden
van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of
gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de
uitoefening van hun functie.
§ 5. De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden
verwijderd van de openbare weg, tenzij anders afgesproken met de gemeente.

UPR HEKLA – gecoördineerde versie mei 2018

28

Artikel B.3.I.6
Volgende afvalstoffen mogen op geen enkele wijze aangeboden worden:
1. gft+ (enkel huis-aan-huis)
2. gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen
3. krengen van dieren en slachtafval
4. radioactief afval
5. vuurwerk.
Afdeling 3: Afval op standplaatsen, markten, evenementen en straatvuilbakken
Artikel B.3.I.7
De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt
(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon ed) dient afvalrecipiënten te voorzien die voldoende
duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar zijn.
Artikel B.3.I.8
De diverse vrijkomende fracties van het vergelijkbaar bedrijfsafval, dienen gescheiden te worden
ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een
duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft.
Artikel B.3.I.9
De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties
kunnen door de gemeente worden bepaald.
Artikel B.3.I.10
De uitbater van de hierboven bedoelde inrichtingen dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het
recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden.
Artikel B.3.I.11
Ter voorkoming van zwerfvuil heeft de gemeente een aantal openbare straatvuilbakken geplaatst.
In deze straatvuilbakken mogen enkel kleine hoeveelheden afval gedeponeerd worden die ter
plaatse ontstaan.
Er mag in geen enkel geval afval naast of onder of zelfs in de buurt van de straatvuilbak worden
geplaatst.
Hoofdstuk II: Inzameling van huisvuil
Afdeling 1: Definitie
Artikel B.3.II.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder huisvuil verstaan: alle huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die overblijven na sortering met uitzondering van
papier en karton, pmd, glas, textiel, kga, gft+, snoeihout, oude metalen, houtafval, herbruikbare
goederen en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
Afdeling 2: Inzameling
Artikel B.3.II.2
Het huisvuil wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen, waar de ophaling
is ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Artikel B.3.II.3
Het huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van
het huisvuil.
Artikel B.3.II.4
Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van het recyclagepark.
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Artikel B.3.II.5
Het huisvuil dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid
en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze
geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers.
Afdeling 3: Wijze van aanbieding
Huisvuilzakken – Aartselaar en Kontich
Artikel B.3.II.6
§ 1. Het huisvuil dient gescheiden aangeboden te worden in de huisvuilzakken die door of in
opdracht van de gemeente ter beschikking gesteld worden.
Het gebruik van een ander recipiënt is verboden.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden huisvuilzak mag niet groter zijn dan 15 kg.
§ 3. De huisvuilzakken dienen zorgvuldig gesloten te worden en mogen geen scheuren vertonen.
Huisvuilcontainers met chip – Edegem, Hove en Lint
Artikel B.3.II.6
§ 1. Het huisvuil dient gescheiden aangeboden te worden in huisvuilcontainers voorzien van een
ingebouwde elektronische gegevensdrager die door of in opdracht van de gemeente ter beschikking
gesteld worden.
De huisvuilcontainer met elektronische gegevensdrager blijft eigendom van de gemeente.
Het gebruik van een ander recipiënt is verboden.
§ 2. Per aansluitpunt worden maximum 2 huisvuilcontainers ter beschikking gesteld. Het totaal
volume van de container(s) per aansluitpunt is maximum 240 liter.
Deze bepaling geldt niet voor scholen, verenigingen, sociale instellingen, openbare diensten,
zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en aansluitpunten aangeduid door het
gemeentebestuur, waarvoor het college van burgemeester en schepenen een afwijking kan
voorzien.
§ 3. Het gewicht per aangeboden container mag niet groter zijn dan:
20 kg voor een container van 40 liter
50 kg voor een container van 120 liter
100 kg voor een container van 240 liter
350 kg voor een container van 1.100 liter
§ 4.De huisvuilcontainer moet volledig gesloten aangeboden worden en mag noch scheuren,
barsten of lekken vertonen. De huisvuilcontainer moet met de handgrepen naar de straatzijde
geplaatst worden.
§ 5. In geval van beschadiging of verlies/diefstal van de toegewezen huisvuilcontainer(s) dient de
gebruiker de gemeente hiervan onverwijld, via de infolijn, in kennis te stellen met het oog op de
herstelling of de vervanging door (een) nieuwe container(s). In geval van oneigenlijk gebruik
kunnen de kosten van herstelling of vervanging verhaald worden op de gebruiker. In geval van
diefstal dient de gebruiker onverwijld een proces-verbaal te laten opmaken en dit voor te leggen.
§ 6. De container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van
verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de container mee te nemen naar zijn nieuw
adres. De container moet leeg en gereinigd worden en op het oorspronkelijke adres achtergelaten
worden.
§ 7. Het gemeentebestuur verleent de mogelijkheid om te allen tijde tegen betaling een omruiling
te doen van de huisvuilcontainer en dit via de infolijn.
§ 8. Inwoners die ten gevolge van een verhuis binnen of naar de gemeente niet over een
huisvuilcontainer beschikken of een ander volume wensen, dienen hiervoor contact op te nemen
met de gemeente via de infolijn.
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§ 9. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
container(s). Onder deugdelijk gebruik wordt verstaan dat de huisvuilcontainer zuiver moet
gehouden worden, degelijk onderhouden moet worden en uitsluitend mag aangewend worden voor
de opslag van huisvuil.
§ 10. Voor inwoners die occasioneel meer huisvuil wensen mee te geven met de huis-aanhuisophaling is het aanbieden van extra huisvuil in zakken met een inhoud van maximum 60 l
toegestaan. Deze huisvuilzakken zijn te voorzien door de inwoners zelf.
Per gezin mogen er maximaal 3 keer per kalenderjaar 4 zakken met extra huisvuil aangeboden
worden.
De inwoner dient dit minstens 2 dagen vóór de ophaling te melden via de infolijn. Het extra
huisvuil wordt in een afvalzak naast de huisvuilcontainer aangeboden en de zak moet in de
huisvuilcontainer kunnen geplaatst worden. De afvalzak mag maximum 15 kg wegen.
Hoofdstuk III: Inzameling van grofvuil (metaal, AEEA, hout en restfractie grof vuil)
Afdeling 1: Definitie
Artikel B.3.III.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen inclusief oude
metalen, houtafval en afgedankte elektrische en elektronische apparaten AEEA, die ontstaan door
de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit die
omwille van de omvang, de aard en/of gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling
kunnen geborgen worden, met uitzondering van huisvuil, papier en karton, pmd, glas, textiel, kga,
gft+, snoeihout, autobanden, steenpuin, herbruikbare goederen en andere selectief ingezamelde
afvalstoffen.
Afdeling 2: Inzameling
Artikel B.3.III.2
Het grofvuil wordt op afroep huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Artikel B.3.III.3
Het grofvuil wordt ook ingezameld op het recyclagepark. Het herbruikbaar grofvuil kan worden
aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.
Artikel B.3.III.4
Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een inzameling, andere dan deze
van het grofvuil.
Artikel B.3.III.5
Het grofvuil dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid
en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze
geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers.
Afdeling 3: Wijze van aanbieding
Artikel B.3.III.6
Bij de aanbieding van grofvuil dient geen verplicht gebruik te worden gemaakt van één of ander
recipiënt.
Artikel B.3.III.7
Het grofvuil mag niet langer zijn dan 1,50 meter en geen groter volume hebben dan 2 m³.
De omvang en het gewicht van het aangeboden grofvuil mogen in geen geval de mogelijkheden
van de ophalers en van de ophaalwagens overschrijden.
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Hoofdstuk IV: Selectieve inzameling van glas
Afdeling 1: Definitie
Artikel B.3.IV.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas, ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit,
met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas en ander hittebestendig
glas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen e.d.
Hol glas betreft alle transparante glazen flessen, bokalen en flacons (verpakkingsglas).
Vlak glas betreft vensterglas.
Afdeling 2: Inzameling
Artikel B.3.IV.2
Hol glas en vlak glas worden ingezameld op het recyclagepark. Hol glas wordt ook ingezameld in de
glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is
uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente.
Artikel B.3.IV.3
Hol glas en vlak glas mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een
selectieve inzameling, andere dan deze van glas.
Afdeling 3: Wijze van aanbieding
Artikel B.3.IV.4
Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe
voorziene (deel van de) glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en voldoende
gereinigd te zijn.
Artikel B.3.IV.5
§ 1. Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is
verboden. Het is verboden om naast of in de buurt van de glascontainers glas of andere
afvalstoffen achter te laten.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 21 uur en 7 uur en op zon- en
feestdagen.
Hoofdstuk V: Selectieve inzameling van papier en karton
Afdeling 1: Definitie
Artikel B.3.V.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, week- en
maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties,
telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of
kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met
waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten
met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken e.d.
Afdeling 2: Inzameling
Artikel B.3.V.2
Papier en karton wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen
Artikel B.3.V.3
Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
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Artikel B.3.V.4
Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve
inzameling, andere dan deze van papier en karton.
Afdeling 3: Wijze van aanbieding
Artikel B.3.V.5
Het papier en karton dient aangeboden te worden met een touw in natuurvezel of in een goed
gesloten kartonnen doos.
Artikel B.3.V.6
Het gewicht van het recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg.
Hoofdstuk VI: Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
Afdeling 1: Definitie
Artikel B.3.VI.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder klein gevaarlijk afval, hierna kga genoemd,
verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA. Eventuele latere
wijzigingen van dit artikel zullen automatisch aangepast worden in dit reglement.
Afdeling 2: Inzameling
Artikel B.3.VI.2
Kga wordt ingezameld op het recyclagepark, met uitzondering van de gemeente Hove, die gebruik
maakt van de chemokar.
Afdeling 3: Wijze van aanbieding
Artikel B.3.VI.3
§ 1. Het kga dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere
afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt.
§ 2. Het kga dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid
en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze
geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers.
§ 3. Injectienaalden moeten in elk geval worden aangeboden in een naaldcontainer.
Artikel B.3.VI.4
Het aangeboden kga wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de
voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van
het kga op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden
samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en
andere ongewenste effecten van het kga te voorkomen.
Artikel B.3.VI.5
Het aangeboden kga wordt door of in opdracht van het bevoegde personeel in de speciaal daartoe
voorziene recipiënten gedeponeerd.
Hoofdstuk VII: Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft+)
Afdeling 1: Definitie
Artikel B.3.VII.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder gft+ afval verstaan: groente-, fruit-, tuinafval en
niet–recycleerbaar papier ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Het gaat hier om organisch composteerbaar afval zoals
aardappelschillen, loof en schillen van vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van
noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, huishoudpapier, kleine
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hoeveelheden etensresten, snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel,
gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin.
Artikel B.3.VII.2
Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en
dierlijk afval, schelpen, visgraten, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger,
as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling e.d. worden niet als
gft+-afval beschouwd.
Afdeling 2: Inzameling
Artikel B.3.VII.3
Het gft+ afval wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling
is ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Artikel B.3.VII.4
Gft+ afval mag niet meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve
inzameling, andere dan deze van gft+ afval.
Artikel B.3.VII.5
Verontreinigd gft+ afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.
Afdeling 3: Wijze van aanbieding
composteerbare zakken – Aartselaar
Artikel B.3.VII.6
§ 1. Het gft+ afval dient gescheiden aangeboden te worden in de composteerbare zakken die door
of in opdracht van de gemeente ter beschikking gesteld worden.
Het gebruik van een ander recipiënt is verboden.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden composteerbare zak mag niet groter zijn dan 7 kg.
§ 3. De composteerbare zakken dienen zorgvuldig gesloten te worden en mogen geen scheuren
vertonen.
gft+ containers met chip – Kontich, Hove en Lint
Artikel B.3.VII.6
§ 1. Het gft+ afval dient gescheiden aangeboden te worden in gft+ containers voorzien van een
ingebouwde elektronische gegevensdrager die door of in opdracht van de gemeente ter beschikking
gesteld worden.
De gft+ container met elektronische gegevensdrager blijft eigendom van de gemeente.
Het gebruik van een ander recipiënt is verboden.
§ 2. Per aansluitpunt worden maximum 2 gft+ containers ter beschikking gesteld. Het totaal
volume van de container(s) per aansluitpunt is maximum 240 liter.
Deze bepaling geldt niet voor scholen, verenigingen, sociale instellingen, openbare diensten,
zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en aansluitpunten aangeduid door het
gemeentebestuur, waarvoor het college van burgemeester en schepenen een afwijking kan
voorzien.
§ 3. Het gewicht per aangeboden container mag niet groter zijn dan:
20 kg voor een container van 40 liter
50 kg voor een container van 120 liter
100 kg voor een container van 240 liter
350 kg voor een container van 1.100 liter
§ 4. De gft+ container moet volledig gesloten aangeboden worden en mag noch scheuren, barsten
of lekken vertonen. De gft+ container moet met de handgrepen naar de straatzijde geplaatst
worden.
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§ 5. In geval van beschadiging of verlies/diefstal van de toegewezen gft+ container(s) dient de
gebruiker de gemeente hiervan onverwijld, via de infolijn, in kennis te stellen met het oog op de
herstelling of de vervanging door (een) nieuwe container(s). In geval van oneigenlijk gebruik
kunnen de kosten van herstelling of vervanging verhaald worden op de gebruiker. In geval van
diefstal dient de gebruiker onverwijld een proces-verbaal te laten opmaken en dit voor te leggen.
§ 6. De container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van
verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de container mee te nemen naar zijn nieuw
adres. De container moet gereinigd worden en op het oorspronkelijke adres achtergelaten worden.
§ 7. Het gemeentebestuur verleent de mogelijkheid om te allen tijde tegen betaling een omruiling
te doen van de gft+ container en dit via de infolijn.
§ 8. Inwoners die ten gevolge van een verhuis binnen of naar de gemeente niet over een
gft+ container beschikken of een ander volume wensen, dienen hiervoor contact op te nemen met
gemeente via de infolijn.
§ 9. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
container(s). Onder deugdelijk gebruik wordt verstaan dat de gft+ container zuiver moet gehouden
worden, degelijk onderhouden moet worden en uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag
van gft+.
gft+ emmers en composteerbare zakken – Edegem
Artikel B.3.VII.6
§ 1. Het gft+ afval dient gescheiden aangeboden te worden in gft+ emmers of in composteerbare
zakken die door of in opdracht van de gemeente ter beschikking gesteld worden.
Het gebruik van een ander recipiënt is verboden.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden gft+ emmer of composteerbare zak mag niet groter zijn dan 7
kg.
§ 3. De gft+ emmer moet volledig gesloten aangeboden worden en mag geen scheuren, barsten of
lekken vertonen. De composteerbare zakken dienen zorgvuldig gesloten te worden en mogen geen
scheuren vertonen.
§ 4. In geval van beschadiging of verlies/diefstal van de aan hun toegewezen gft+ container(s)
dient de gebruiker de gemeente hiervan onverwijld, via de infolijn, in kennis te stellen met het oog
op de herstelling of de vervanging door (een) nieuwe container(s). In geval van oneigenlijk gebruik
kunnen de kosten van herstelling of vervanging verhaald worden op de gebruiker. In geval van
diefstal dient de gebruiker onverwijld een proces-verbaal te laten opmaken en dit voor te leggen.
Hoofdstuk VIII: Selectieve inzameling van snoeihout
Afdeling 1: Definitie
Artikel B.3.VIII.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder snoeiafval verstaan: organisch composteerbaar
afval zoals snoeihout, plantenresten, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken,
kerstbomen, ontstaan uit de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Afdeling 2: Inzameling
HAH Edegem, Kontich en Lint
Artikel B.3.VIII.2
Het snoeihout wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling
is ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Artikel B.3.VIII.3
Snoeihout mag niet meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve
inzameling, andere dan deze van snoeihout.
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Artikel B.3.VIII.4
Snoeihout wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
Artikel B.3.VIII.5
Kerstbomen worden desgevallend apart ingezameld in januari op de door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Afdeling 2: Inzameling
Op afroep : Aartselaar en Hove
Artikel B.3.VIII.2
Het snoeihout wordt op afroep huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar
de ophaling is ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Artikel B.3.VIII.3
Snoeihout mag niet meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve
inzameling, andere dan deze van snoeihout.
Artikel B.3.VIII.4
Snoeihout wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
Artikel B.3.VIII.5
Kerstbomen worden desgevallend apart ingezameld in januari op de door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
Afdeling 3: Wijze van aanbieding
Artikel B.3.VIII.6
Het snoeihout dient samengebonden aangeboden te worden in hanteerbare stukken.
Artikel B.3.VIII.7
De omvang en het gewicht van het aangeboden snoeihout mogen de mogelijkheden van de
ophalers en van de ophaalwagens niet overschrijden.
Artikel B.3.VIII.8
Kerstbomen moeten ontdaan zijn van potten, netjes, zakken, grond en eventuele kerstversiering.
Hoofdstuk IX: Selectieve inzameling van pmd
Afdeling 1: Definitie
Artikel B.3.IX.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen
en drankkartons, ook pmd genoemd, verstaan: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen
(inclusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en kartonnen
verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Artikel B.3.IX.2
Het aangeboden pmd moet volgens de geldende sorteerregels worden aangeboden.
Afdeling 2: Inzameling
Artikel B.3.IX.3
De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden huis-aan-huis
opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht en op de door het
college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op
het recyclagepark.
Artikel B.3.IX.4
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden meegegeven
met het huisvuil, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van de plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
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Artikel B.3.IX.5
Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet
aanvaard. De niet conforme inhoud kan aangeduid worden met een sticker.
Afdeling 3: Wijze van aanbieding
Artikel B.3.IX.6
De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te worden
in een pmd-zak die door of in opdracht van de gemeente ter beschikking gesteld wordt.
Het gebruik van een ander recipiënt is verboden.
Artikel B.3.IX.7
De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
mogen gemengd in de pmd-zak worden aangeboden.
De lege verpakkingen mogen een maximum inhoud van 8 liter hebben.
Er mag geen pmd aan de buitenkant van de pmd-zak worden vastgemaakt.
Artikel B.3.IX.8
De pmd-zak dient zorgvuldig gesloten aangeboden te worden en mag geen scheuren vertonen.
Hoofdstuk X: Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen
Afdeling 1: Definitie
Artikel B.3.X.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door de
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane
afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals
meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed e.d.
Artikel B.3.X.2
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan: alle kledij
(textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen,
overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen e.d., die ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Afdeling 2: Inzameling
Artikel B.3.X.3
Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente
en/of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is
ingericht en op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het textiel
wordt eveneens ingezameld op het recyclagepark en bij de erkende kringloopcentra.
Artikel B.3.X.4
Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen en die
vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van ‘erkende textielinzamelaars’ zijn
gemachtigd textielcontainers te plaatsen of een huis-aan-huisinzameling te organiseren.
Textielcontainers die op een onrechtmatige wijze geplaatst werden, zullen onverwijld worden
verwijderd. De kosten hiervan kunnen worden verhaald op de overtreder.
Artikel B.3.X.5
Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve
inzameling, andere dan deze van het textiel.
Artikel B.3.X.6
Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door de OVAM
erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze inzameling kan
gebeuren op afroep.
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Artikel B.3.X.7
Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een
andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen.
Artikel B.3.X.8
Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze
niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum
geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil, het grof vuil of metalen
gemengd.
Afdeling 3: Wijze van aanbieding
Artikel B.3.X.9
Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de
ophalers van de afvalstoffen.
Hoofdstuk XI: Het recyclagepark
Afdeling 1: Algemeen
Artikel B.3.XI.1
Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale
recyclage van deze afvalstoffen.
Artikel B.3.XI.2
§ 1. Het recyclagepark wordt geëxploiteerd door of in opdracht van de gemeente.
§ 2. Als de gemeente aan de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid
beheeroverdracht heeft gedaan voor de exploitatie van het recyclagepark, dan gaat het om een
intergemeentelijke exploitatie.
§ 3. Bij een intergemeentelijke exploitatie staat het recyclagepark ter beschikking van alle
inwoners die tot eenzelfde intergemeentelijke regio behoren, voor personen die in deze regio een
tweede verblijfplaats hebben en hiervoor belasting op tweede verblijven betalen en voor
zelfstandigen en kleine ondernemingen die op het grondgebied van deze regio gevestigd zijn in
zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.
Artikel B.3.XI.3
§ 1. Het recyclagepark is geopend op de bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is
het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.
§ 2. Het recyclagepark staat tijdens de openingsuren onder permanent toezicht van het
aangestelde toezichthoudend personeel, verder parkwachters genoemd. De bezoekers zijn verplicht
om nauwgezet en onmiddellijk de richtlijnen van de parkwachters na te leven.
§ 3. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring door de aanwezige parkwachter, en enkel in de
daartoe voorbestemde en van een vermelding voorziene container of opslagruimte gedeponeerd
worden. De aangevoerde afvalstoffen worden door de aanbrengers zelf gedeponeerd in de
voorziene containers of opslagplaats.
§ 4. De parkwachters hebben het recht om de toegang tot het recyclagepark te ontzeggen aan
iedereen die geen gevolg geeft aan de bepalingen in dit hoofdstuk of de gegeven richtlijnen, of
indien plaatselijke of tijdelijke omstandigheden dit vereisen.
§ 5. Afvalstoffen die niet op het recyclagepark thuishoren of die niet voldoen aan de voorwaarden
kunnen door de parkwachter geweigerd worden. Geweigerde afvalstoffen dienen door de
aanbrenger terug meegenomen te worden.
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Afdeling 2: Gebruik van het recyclagepark
Artikel B.3.XI.4
Op het recyclagepark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden.
1. Papier en karton
2. Hol glas
3. Gemengd bouw- en sloopafval
4. Zuiver steenpuin
5. Grond
6. Cellenbeton en kalkplaten
7. Gebonden asbesthoudend afval
8. Pmd
9. Textiel
10. Oude metalen
11. Groenafval
12. houtafval
13. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten AEEA
14. Kga (gemeente Hove: enkel als de chemokar aanwezig is op het recyclagepark)
15. Grof vuil
16. Herbruikbare goederen
17. Vlak glas
18. Autobanden
19. Plastic bloempotjes en plantentrays
20. Folies (recycleerbare)
21. Harde kunststoffen
22. EPS-afval
23. Kurken stoppen
24. Kaarsresten
Artikel B.3.XI.5
§ 1. Iedereen die het recyclagepark betreedt, meldt zich aan met zijn identiteitskaart.
§ 2. De parkwachter heeft het recht de identiteitskaart van de bezoekers te vragen.
Artikel B.3.XI.6
§ 1. Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te
laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het recyclagepark bevinden, evenals in functie
van een goede verkeersregeling op het recyclagepark.
§ 2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider.
§ 3. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark.
Artikel B.3.XI.7
§ 1. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de
bezoekers op het terrein te beperken. Op het recyclagepark wordt stapvoets gereden. De motor
dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.
§ 2. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige
ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het
door hen bevuilde terrein te reinigen.
§ 3. Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval voor de
toegangspoorten te deponeren of over de omheining op het recyclagepark te gooien. Dergelijke
handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.
Artikel B.3.XI.8
Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is
verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen,
beplantingen of uitrusting.
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Titel 4: Water, grachten en riolering
Hoofdstuk I: Grachten en afvoersloten
Artikel B.4.I.1
Dit reglement is van toepassing op de afvoersloten, winterlopen en (baan)grachten die niet vallen
onder de wettelijke bepalingen betreffende de bevaarbare- en onbevaarbare waterlopen, de
polders en wateringen, waarvan het beheer en het onderhoud werd toevertrouwd aan andere
instanties, en deze waar provinciale reglementen bedoelde aangelegenheid regelen.
Artikel B.4.I.2
Behalve de lozing van afvalwater waarvoor een toelating werd verleend krachtens de geldende
wetgeving en de lozing van niet-verontreinigd hemelwater, is het verboden in de afvoersloten en
(baan)grachten voorwerpen of stoffen te werpen of te lozen.
Artikel B.4.I.3
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders of andere bewoners van een onroerend goed zijn
verplicht de vrije afwatering van de op hun gronden gelegen afvoersloten en grachten te
garanderen en zo nodig deze te ruimen of te doen ruimen voor 1 november.
Al de voorwerpen welke de afloop van het water zouden kunnen hinderen, zullen weggeruimd
worden. Met uitzondering van de bestaande grachten moeten de grachten op de bodem minimaal
25 cm breed zijn en schuine taluds hebben. De diepte en de aansluiting met de hoofdgracht moet
voldoende afvloeiing van het water garanderen.
Artikel B.4.I.4
De bij het vorig artikel bepaalde personen zijn verplicht de afvoersloten en (baan)grachten in stand
te houden, de voor de instandhouding ervan noodzakelijke onderhoudswerken uit te voeren en,
indien nodig, voor het algemeen nut ze te herdelven of te doen herdelven.
Artikel B.4.I.5
Het is verboden afvoersloten of (baan)grachten geheel of gedeeltelijk te dempen, te beschoeien of
te bekleden met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken.
Artikel B.4.I.6
Wanneer het gemene sloten of (baan)grachten betreft, rust de verplichting om werken uit te
voeren voor de helft op ieder van de boordeigenaars of -gebruikers, behoudens hetgeen bepaald is
in artikel 33 van het veldwetboek.
Artikel B.4.I.7
Het gemeentebestuur zal tot de eigendommen, waar de afwateringen doorlopen, toegang hebben
om zich er van te vergewissen dat de voorschriften van dit besluit worden nageleefd.
Artikel B.4.I.8
Met het oog op de verdelging van muskusratten, ander ongedierte en invasieve plantenexoten
langs afvoersloten en (baan)grachten zijn de in dit hoofdstuk vermelde personen verplicht vrije
doorgang te verlenen aan de daartoe aangestelde personen van de lokale of regionale besturen.
Hoofdstuk II: Lozingen en afvalwater
Artikel B.4.II.1
Het is verboden om afvalwater of regenwater afkomstig van bebouwde of onbebouwde percelen op
het openbaar domein te laten afvloeien. Regenwater mag evenwel afvloeien naar de baangrachten.
Titel 5: Geur en lucht
Hoofdstuk I: Verbranding van materialen
Artikel B.5.I.1
Onverminderd de bepalingen van de vigerende wetgeving is het verboden om materialen te
verbranden die hinderlijke rookgassen verspreiden met uitzondering van de verbranding van
plantaardige afvalstoffen en onbehandeld, droog stukhout.
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Deze bepaling geldt zowel voor verbranding van materialen in open lucht als via (hout)kachels,
open haarden of zogenaamde allesbranders met een nominale verbrandingscapaciteit van
maximum 50 kg/u voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats.
Artikel B.5.I.2
De burgemeester kan na een gemotiveerde aanvraag schriftelijke toelating geven als uitzondering
op bovenvermeld artikel, bijvoorbeeld om redenen van folkloristische of sociale aard, als
fytosanitaire maatregel bij bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, in het kader van het beheer
van bossen, natuur en landschappen. De burgemeester kan toestemming geven, weigeren of
voorwaarden opleggen betreffende de plaats of het tijdstip.
Artikel B.5.I.3
Bij vaststelling van de verspreiding van prikkelende of irriterende rookgassen door politie of
aangestelde ambtenaren dient de veroorzaker op eerste verzoek het vuur onmiddellijk te blussen
indien deze niet over een toelating beschikt zoals vermelde in bovenvermeld artikel.
In het andere geval dient deze toelating getoond te worden aan de politie of de ambtenaar.
Er dient steeds een verantwoordelijke bij het vuur aanwezig te zijn die waakt over de
brandveiligheidsvoorwaarden.
De burgemeester kan steeds de brandweer vorderen om het vuur te doven en de kosten verhalen
op de veroorzaker van de hinder.
Hoofdstuk II: Andere materialen die geurhinder kunnen veroorzaken
Artikel B.5.II.1
Indien men activiteiten uitvoert die geurhinder kunnen veroorzaken (productie etenswaren,
tijdelijke opslag afval, uitwerpselen van dieren, houden van dieren e.d.) dient de verantwoordelijke
alle mogelijke maatregelen te nemen om de hinder naar omwonenden te vermijden of zo klein
mogelijk te houden.
Artikel B.5.II.2
Bij de vaststelling van geurhinder ten gevolge van een onhygiënische situatie dient de
verantwoordelijke op eerste verzoek van de burgemeester, de politie of aangestelde ambtenaren
de nodige sanitaire maatregelen te treffen om de hinder te verminderen en de hygiëne te
vrijwaren.
Artikel B.5.II.3
Bij nalaten van het uitvoeren van de opgelegde maatregelen vermeld in de voormelde artikelen kan
de burgemeester zelf de nodige maatregelen treffen om de bron van luchtverontreiniging of
geurhinder te verwijderen en de hieraan verbonden kosten verhalen op de veroorzaker van de
hinder.
Titel 6: Lawaaihinder
Hoofdstuk I: Algemeen
Artikel B.6.I.1
Onverminderd de bepalingen over de geluidshinder opgenomen in de geldende wetgeving van de
federale en Vlaamse overheid wordt in het algemeen verboden: bij dag en nacht, het maken en
laten maken van elk gerucht of rumoer dat van aard is de rust van de inwoners te storen, wanneer
dit zonder noodzaak veroorzaakt wordt.
Hoofdstuk II: Alarmtoestellen
Artikel B.6.II.1
Het is verboden alarmtoestellen van politie of andere openbare diensten na te bootsen.
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Hoofdstuk III: Vuurwerk en wensballonnen
Artikel B.6.III.1
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden,
zowel op het openbaar domein als op private domeinen, binnenplaatsen en op plaatsen die palen
aan het openbaar domein vuur te maken, om het even welk vuurwerk af te steken of om
voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere vergelijkbare producten te laten
ontploffen.
De burgemeester kan op eigen initiatief of mits een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag,
minimum 30 dagen vooraf, toelating verlenen om op welbepaalde plaatsen en/of gedurende
welbepaalde tijdstippen vuur te maken of vuurwerk af te steken.
Het maken van vuur of het afsteken van vuurwerk mag echter nooit hinder veroorzaken.
Artikel B.6.III.2
Het is in alle omstandigheden en voor om het even welk doel of evenement verboden gebruik te
maken van wensballonnen, Thaise of Chinese lampions of elke soort van mini hete luchtballon, die
opstijgt met behulp van een langdurig brandend vuurtje onderaan dit object.
De burgemeester kan op eigen initiatief of mits een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag,
minimum 30 dagen vooraf, toelating verlenen om op welbepaalde plaatsen en/of gedurende
welbepaalde tijdstippen toch gebruik te maken van voormelde attributen.
Hoofdstuk IV: Gemotoriseerde werktuigen
Artikel B.6.IV.1
Het gebruik van werktuigen en machines die met een motor worden aangedreven en waarvan het
geluid hinderend kan zijn voor de omwonenden, zoals gras- en zaagmachines en dergelijke, is
verboden tussen 21 en 7 uur en op zon- en wettelijke feestdagen. De burgemeester kan het
gebruik van machines en werktuigen aan bijkomende beperkingen onderwerpen of afwijkingen
toestaan.
Hoofdstuk V: Sirenes, bellen, luidsprekers, radio-installaties door verkopers, reclamemakers,…
Artikel B.6.V.1
Het aanwenden van fluiten, sirenes, bellen, klokken, muziek of andere geluiden door
handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of
nieuwe voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te vestigen op de verkoop van
een product of het verlenen van een dienst, is enkel toegelaten tussen 7 en 21 uur.
Artikel B.6.V.2
Het gebruik van luidsprekers of een radio-installatie, aangebracht in of op een voertuig, met het
oog op het maken van reclame of voor het aankondigen van bepaalde manifestaties of
evenementen, is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.
Hoofdstuk VI: Luidsprekers en klankuitzendingen in eigendommen
Artikel B.6.VI.1
Luidsprekers evenals alle toestellen die klankuitzendingen verrichten, geplaatst in eigendommen,
mogen niet in werking gesteld worden, indien de muziek of het voortgebrachte geluid van aard is
de rust der inwoners te storen, samenscholingen te verwekken of het verkeer te hinderen. Zij
moeten derwijze geplaatst en afgeregeld worden, dat de klanken niet op het openbaar domein of in
de nabij gelegen eigendommen hoorbaar zijn. De burgemeester kan hierop een afwijking toestaan
volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij bepaalt.
Artikel B.6.VI.2
De geplaatste luidsprekers en alle toestellen die klankuitzendingen op het openbaar domein
verrichten, mogen in geen geval tussen 21 en 7 uur in werking gehouden worden, tenzij met
voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester om redenen van socio-culturele aard.
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Hoofdstuk VII: Onmiddellijke stillegging
Artikel B.6.VII.1
Bij vaststelling van inbreuken op bovenstaande artikelen dienen de luidsprekers en alle toestellen
die klankuitzendingen verrichten, onmiddellijk stilgelegd.
Hoofdstuk VIII: Geluid en voertuigen
Artikel B.6.VIII.1
Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten
het voertuig. De overtreding van deze bepaling wordt verondersteld - tot bewijs van het tegendeel
- door de houder van de kentekenplaat van het voertuig te zijn begaan.
Hoofdstuk IX: Vogelschrikkanonnen
Artikel B.6.IX.1
Vogelschrikkanonnen zijn toestellen die geluid produceren om dieren te verjagen die akkerbouw,
tuinbouw en fruitteelt bedreigen. De regels voor een vogelschrikkanon gelden ook voor
luchtdrukkanonnen, hagelkanonnen, schokgolfgeneratoren, toestellen die dierengeluiden nabootsen
en andere gelijkaardige toestellen of apparaten, al dan niet elektronisch versterkt.
Artikel B.6.IX.2
Een vogelschrikkanon gebruiken is verboden, tenzij de volgende voorwaarden vervuld zijn:
§ 1. De opstelling van een vogelschrikkanon:


is beperkt tot maximaal één toestel per twee hectare plantage. Tussen twee toestellen is er een
afstand van 200 meter;



mag niet op het openbaar domein of in inrichtingen toegankelijk voor publiek;



kan enkel op minstens 200 meter afstand van de van de dichtst bijgelegen woning en
100 meter van het openbaar domein



moet opgesteld zijn met de geluidsbron niet gericht naar de dichtstbij gelegen woningen.

§ 2. Een vogelschrikkanon gebruiken:


is verboden tussen 21.00 uur en 7.00 uur;



is beperkt tot maximaal zes keer per uur en mag geen een geluid lossen dat langer dan tien
seconden duurt;



is beperkt tot de maanden waarin de te beschermen aanplantingen geteeld worden;



is enkel toegelaten als op het toestel zelf de naam en het adres van de gebruiker staan;



is onderworpen aan de algemene geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1 van VLAREM II



hindert geen andere normale beroepsactiviteiten in de omgeving;



hindert geen toegelaten evenementen of wedstrijden in de omgeving.

Artikel B.6.IX.3
§ 1. De gebruiker van het vogelschrikkanon staat in voor de naleving van de voorwaarden.
§ 2. Als de gebruiker niet identificeerbaar is op het toestel, wordt de eigenaar van de grond waarop
het toestel staat, beschouwd als gebruiker.
§ 3. De eigenaar is ontslaan van de verplichtingen, als hij aan de hand van een geregistreerde
huur- of pachtovereenkomst, de juiste identiteit van de huurder/pachter van de grond meedeelt.
Artikel B.6.IX.4
§ 1. Als de voorwaarden niet nageleefd worden, kan de politie het vogelschrikkanon doen
verplaatsen, het gebruik ervan doen stopzetten, of het toestel in beslag nemen.
§ 2. De burgemeester kan altijd afwijkingen toestaan, bijkomende voorwaarden opleggen en het
gebruik schorsen of verbieden.

UPR HEKLA – gecoördineerde versie mei 2018

43

Titel 7: Lichthinder
Artikel B.7.1
§ 1. Het is verboden voorwerpen en/of voertuigen, die het licht of het zicht belemmeren te
plaatsen voor een woning.
§ 2. Het is verboden om mobiele lichtreclames neer te zetten zonder schriftelijke en voorafgaande
toelating van de burgemeester.
§ 3. De burgemeester kan opleggen dat de lichtreclame moet gedoofd worden tussen 23.00 en
6.00 uur.
Titel 8: Natuur en groen
Hoofdstuk I: Openbare en private groenvoorzieningen
Artikel B.8.I.1
§ 1. Het is verboden de grasperken te betreden die worden aangegeven met een bord met de tekst
“verboden te betreden” of een gelijkaardige tekst.
§ 2. Het is verboden schade aan de beplantingen aan te brengen.
§ 3. De voorziene infrastructuur moet op een normale wijze gebruikt worden.
§ 4. De parken mogen op generlei wijze verontreinigd worden.
Artikel B.8.I.2
De gemeente kan per plein, park- of sportterrein een huishoudelijk reglement opstellen.
Artikel B.8.I.3
De inplantingsplaats van bouwwerken, opritten, terrassen, uitbreidingen en dergelijke moet binnen
de bebouwbare oppervlakte zo worden bepaald dat de aanwezige waardevolle bomen maximaal en
onder goede omstandigheden kunnen behouden blijven.
Artikel B.8.I.4
Bij de aanleg van wegen, leidingen, kabels e.d. dienen alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen
te worden om de beplantingen, bomen in het bijzonder, te beschermen en hun toekomst te
garanderen.
Artikel B.8.I.5
Een ruimte van minimum 1 m rond de boomstam moet vrij blijven van bouwwerfverkeer, stapeling
of storting van bouwmaterialen of bouwafval, bouwbarakken, schaftwagens en dergelijke. Deze
ruimte moet door een bouwhek worden afgebakend.
Hoofstuk II: Parken , speelpleinen, speelweiden en visvijvers
Afdeling 1: Definities
Artikel B.8.II.1
Onder openbare parken wordt verstaan: de parken gelegen in de gemeente, die eigendom zijn of
onderhouden worden door de zorgen van het gemeentebestuur en toegankelijk zijn voor het
publiek. Onder speelpleinen of speelweiden wordt verstaan: de plaatsen gelegen in de gemeente,
die eigendom zijn of onderhouden worden door de zorgen van het gemeentebestuur, die
toegankelijk zijn voor het publiek en waar speel- of sporttoestellen staan opgesteld.
Afdeling 2: Parken, speelpleinen en speelweiden
Artikel B.8.II.2
De burgemeester kan steeds de toegang tot de gemeenteparken en de gemeentelijke speelpleinen
beperken en deze voor een bepaalde duur, ter beschikking stellen van scholen, groepen of
verenigingen. Diegenen die het gebruik van parken of speelpleinen verkregen hebben zijn
verantwoordelijk voor de aangerichte beschadigingen.
Artikel B.8.II.3
De bezoekers van het park moeten zich behoorlijk gedragen en moeten zich houden aan de
richtlijnen verstrekt door de personen die gelast zijn met het toezicht.
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De bevoegde toezichthouders kunnen bezoekers, die zich niet aan de plaatselijke reglementen of
de toegankelijkheidsregeling van het natuur- en bosdecreet houden, de toegang tot het park
ontzeggen of ze uit het park zetten.
Artikel B.8.II.4
Deze parken, speelpleinen en wandelpaden zijn alleen toegankelijk voor voetgangers. Alleen aan
de hand geleide rijwielen worden toegelaten behoudens op de daartoe aangelegde of aangeduide
fietspaden.
Dit verbod slaat niet op invalidenwagentjes of kinderwagens, kinderfietsen of voortbewegingstoestellen overeenkomstig de bepalingen van de Wegcode. Uitzondering wordt eveneens gemaakt
voor de ceremoniewagens, leveranciers, dienstvoertuigen en voertuigen voor mindervaliden tussen
de ingangen van het park en de gemeentelijke gebouwen.
Artikel B.8.II.5
Het is verboden rijwielen te plaatsen tegen bomen, plantsoenen, banken of monumenten.
Artikel B.8.II.6
De toestellen in de speeltuin en speelweiden zijn voorbehouden voor kinderen. De burgemeester
kan specifieke speeltuinen of speelweiden voorbehouden voor welbepaalde leeftijdscategorieën.
Het is verboden in de parken en op de speelpleinen honden te laten spelen of ze te laten woelen.
De honden moeten er aan de leiband gehouden worden, behoudens in de hondenloopzones.
Artikel B.8.II.7
De gemeentelijke parken zijn toegankelijk voor het publiek op de tijdstippen bepaald door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel B.8.II.8
Het is de bezoekers van het park – behoudens toelating van de burgemeester – verboden:
-

dranken te verstrekken of te verkopen;

-

onder welke vorm ook, leurhandel in het park te bedrijven;

-

elektronisch versterkte geluidsbronnen te gebruiken behoudens voor strikt persoonlijk gebruik
d.m.v. een hoofdtelefoon;

-

sportmanifestaties of feestelijkheden in te richten.

Artikel B.8.II.9
De dieren in het park (ook de broedplaatsen) moeten met rust gelaten worden. Het voederen,
loslaten of uitzetten van dieren in een park is behoudens andersluidende toelating verboden.
Artikel B.8.II.10
Met uitzondering van de gemeente- en hulpdiensten of een toelating van de burgemeester is het
verboden met eender welk vaartuig of ander voorwerp de parkvijvers te bevaren.
Hoofdstuk III: Visvijvers
Afdeling 1: Algemeen
Artikel B.8.III.1
Het is verboden in de park- of visvijver te baden of te zwemmen of er zijn huisdier(en) te laten
baden of zwemmen.
Artikel B.8.III.2
Indien de vijver dichtgevroren is en het ijs voldoende dikte heeft, mag er, mits toelating van de
burgemeester en op eigen verantwoordelijkheid, op het ijs gelopen, geschaatst of gesleed worden.
Het is echter verboden zich, met eender welk ander voertuig, op het ijs te begeven.
Artikel B.8.III.3
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen en/of schade
aan het visgerief of andere persoonlijke goederen van de vissers.
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Artikel B.8.III.4
Binnen de hierna bepaalde voorwaarden verleent de burgemeester in de toelating de plaatsen waar
en de tijdstippen wanneer er mag gevist worden. De burgemeester kan, zonder dat de houder van
een vistoelating aanspraak kan maken op een vergoeding, het vissen al dan niet tijdelijk verbieden
bij te lage waterstand, ingeval van ziekte van de vis, voor het uitvoeren van werken of om gelijk
welke reden dan ook.
Artikel B.8.III.5
Het is met uitzondering van de gemeentelijke diensten verboden vis uit te zetten op de
gemeentelijke park- en/of visvijvers. De burgemeester kan hierop evenwel een afwijking toestaan.
Afdeling 2: De toelating
Artikel B.8.III.6
Het vissen op de gemeentelijke park- en/of visvijvers is uitsluitend voorbehouden aan personen die
in het bezit zijn van een persoonlijke toelating. Bij misbruik kan de toelating, al dan niet tijdelijk,
ingetrokken worden. Van de vistoelating worden echter vrijgesteld: de kinderen beneden de
10 jaar vergezeld van volwassene. Deze toelating is geldig voor de duur van een burgerlijk jaar en
moet jaarlijks hernieuwd worden. De modaliteiten van de vistoelating en het bedrag van het door
de houder te betalen retributierecht kunnen door de gemeenteraad in een afzonderlijk reglement
vastgesteld worden.
Artikel B.8.III.7
Elke visser moet steeds de vistoelating en identiteitskaart kunnen tonen aan de daartoe door het
gemeentebestuur aangestelde en bevoegde ambtenaren.
Afdeling 3: Visplaatsen
Artikel B.8.III.8
Elke visser moet steeds bij zijn hengels blijven. Het zetten van nachtlijnen is niet toegelaten.
Artikel B.8.III.9
Het is verboden te vissen anders dan vanaf de oever. Wanneer het water bedekt is met ijs is het
verboden te vissen onder het ijs.
Artikel B.8.III.10
Elke visser is verplicht na het vissen zijn plaats op te ruimen en alle afval mee te nemen of het in
de daartoe bestemde afvalrecipiënten te deponeren. Het is verboden deze afval in het water te
werpen.
Artikel B.8.III.11
Het is verboden zich met de auto naar de visplaatsen te begeven.
Artikel B.8.III.12
Er kunnen geen visplaatsen voorbehouden worden. De visplaats behoort toe aan diegene, die ze
het eerst bezet. De laatst gekomenen zullen zich derwijze plaatsen dat ze hun buurman niet
hinderen. De minimum afstand is vier meter.
Artikel B.8.III.13
Het is verboden schade aan de natuurlijke dijken aan te brengen en/of nieuwe visplaatsen te
creëren.
Hoofdstuk IV: Het kappen van bomen
Artikel B.8.IV.1
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder een hoogstammige boom verstaan elke boom
die op een hoogte van 1,5 m een stamomtrek heeft van tenminste 0,5 m.
Fruitbomen vallen niet onder de toepassing van dit reglement.
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Artikel B.8.IV.2
Onverminderd de wettelijke en decretale bepalingen mag niemand zonder voorafgaandelijke
schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen hoogstammige bomen
vellen of rooien. Het is tevens verboden bomen op enigerlei wijze te beschadigen of te vernietigen.
In geval van overmacht of indien het geringste uitstel onmiddellijk gevaar oplevert volstaat een
eenvoudige mededeling aan de lokale politie. Om dezelfde redenen kunnen de veiligheidsdiensten
overgaan of laten overgaan tot het vellen van gevaarlijke bomen.
Het college van burgemeester en schepenen kan de bevoegdheid tot het verlenen van voormelde
toelating delegeren aan de burgemeester.
Artikel B.8.IV.3
Het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester kan bij het verlenen van de
toelating voorwaarden bepalen. Deze kunnen o.m. betrekking hebben op het tijdstip en de wijze
waarop uitvoering wordt gegeven aan de toelating. Het college van burgemeester en schepenen of
de burgemeester kan eveneens een heraanplanting opleggen en/of een waarborgsom eisen. De
heraangeplante bomen mogen niet geveld worden zonder een toelating bedoeld in het voorgaande
artikel, zelfs indien zij niet als hoogstammige bomen kunnen beschouwd worden.
De toelating vervalt van rechtswege na het verstrijken van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van
de toelating.
Artikel B.8.IV.4
De gemachtigde ambtenaren van de lokale politie of het gemeentebestuur kunnen mondeling ter
plaatse de staking van werken bevelen die in strijd met of bij gebreke aan de vereiste toelating
worden uitgevoerd. Het bevel moet op straffe van verval binnen de vijf werkdagen door de
burgemeester bekrachtigd worden. De burgemeester kan aan de overtreder maatregelen opleggen
die voorzien in een passende heraanplanting.
Hoofdstuk V: Bestrijden van rupsen
Artikel B.8.V.1
De eigenaars, huurders, gebruikers, bezetters of uitbaters van gronden, ongeacht de bebouwing,
vegetatie en/of bestemming ervan, dienen de ontwikkeling en de verspreiding van de zogenaamde
processierupsvlinder (Thaumetopeoa processionae L.) en de bastaardsatijnvlinder (Euproctis
chrysorrhoea L.) efficiënt te laten bestrijden.
Artikel B.8.V.2
Naast de personen vermeld in bovenvermeld artikel moet eenieder het gemeentebestuur
onverwijld in kennis stellen van de aanwezigheid van rupsen van genoemde vlindersoorten op
bomen op het openbaar domein of op andere bomen, die zodanig zijn gelegen dat de aanwezigheid
van rupsen erop een gevaar vormt voor de gezondheid van de bevolking. Bovendien moeten zij alle
medewerking verlenen aan de dienst(en) die het gemeentebestuur heeft aangeduid om de rupsen
te bestrijden.
Artikel B.8.V.3
Voor de particuliere bestrijding van de rupsen is enkel mechanische vernietiging en verwijdering
toegelaten en/of het gebruik van de in België erkende gewasbeschermingsmiddelen op basis van
Bacillus thuringiensis (d.i. een microbieel insecticide).
Artikel B.8.V.4
Voormelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op de bestrijding van de rupsen die zich
bevinden op de bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, beheerd door publiekrechtelijke
rechtspersonen. In die gevallen gebeurt de bestrijding echter op de voor de bermfauna en -flora
minst belastende of schadelijke wijze.
Artikel B.8.V.5
Bij nalatigheid kan het gemeentebestuur overgaan tot de rupsenbestrijding en de kosten daarvan
verhalen op de overtreder.
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Artikel B.8.V.6
Voormelde bestrijdingsplicht geldt niet voor de eigenaars, huurders, bezitters, uitbaters en/of
gebruikers van erkende natuurreservaten en natuurgebieden met wetenschappelijke waarde
volgens het gewestplan.
Zij moeten evenwel de aanwezigheid van rupsen van de processierupsvlinder en/of de
bastaardsatijnvlinder op die gronden onmiddellijk melden aan het gemeentebestuur, zodat kan
worden nagegaan of alsnog tot de verdelging moet worden overgegaan.
Hoofdstuk VI: Invasieve exoten
Artikel B.8.VI.1
De burgemeester of aangestelde ambtenaar kan in het kader van bestrijding van de invasieve
exoten alle noodzakelijke maatregelen opleggen om verspreiding of uitzaaiing te voorkomen, zelfs
op privédomein.
Bij het niet naleven van deze maatregelen kan de burgemeester op kosten van de overtreder de
verwijdering doen.
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Deel C: Openbare gezondheid
Titel 1: Toestand van de gebouwen en hun omgeving
Hoofdstuk I: Algemeen
Artikel C.1.I.1
Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen vuil, water,
urine, keukenafval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn ongezonde of stinkende
uitwasemingen voort te brengen, te bewaren of op te hopen.
Iedere eigenaar of huurder moet de WC’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen die
daarmee verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden.
In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit te
verwijderen. Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, zelfs in uitzonderlijke gevallen,
en de onreinheid van de woning(en) een oorzaak tot verspreiding van de kwalen kan vormen,
moeten de eigenaars, huurders of bewoners alle lokalen in een behoorlijke staat van reinheid
brengen en ontsmetten.
Artikel C.1.I.2
De eigenaars, bewoners of gebruikers van onroerende goederen staan in voor de hygiëne. Ze
moeten voorkomen dat ongedierte zich voortplanten. Als er toch ongedierte aanwezig is, moeten
de eigenaars, bewoners of gebruikers dit vernietigen. Bij het niet naleven hiervan kan de
burgemeester op kosten van de overtreder de verwijdering/vernietiging doen.
Hoofdstuk II: Ongezonde gebouwen
Artikel C.1.II.1
Onroerende goederen zijn ongezond als ze een bedreiging vormen voor de openbare gezondheid
en/of niet beantwoorden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids-, en kwaliteitsnormen, zoals
bepaald in de vigerende wetgeving.
Artikel C.1.II.2
§ 1. De eigenaars, bewoners, verhuurders, beheerders of gebruikers van onroerende goederen,
zijn verplicht toegang te verlenen aan degenen die door de burgemeester gelast zijn een onderzoek
naar de openbare gezondheid in te stellen en/of een controle te doen naar de naleving van de
bepalingen van de vigerende wetgeving inzake huisvesting.
§ 2. De voormelde eigenaars, bewoners, verhuurders, beheerders of gebruikers zijn verplicht hun
medewerking bij het onderzoek te verlenen.
§ 3. De burgemeester kan alle maatregelen en werken bevelen die vereist zijn om voormeld
onderzoek mogelijk te maken.
Artikel C.1.II.3
§ 1. Op voorstel van degenen, die door hem gelast zijn met een onderzoek, beveelt de
burgemeester de nodige maatregelen en werken, noodzakelijk om de gezondmaking van
ongezonde onroerende goederen, en/of om het onroerend goed conform te maken met de in de
geldende wetgeving opgenomen elementaire veiligheids-, gezondheids-en kwaliteitsnormen.
§ 2. De burgemeester beveelt eveneens binnen welke termijn de in paragraaf 1 bedoelde
maatregelen en werken uitgevoerd dienen te worden.
§ 3. Indien de maatregelen en werken vermeld in paragraaf 1 niet uitgevoerd worden binnen de
gestelde termijn, zal de burgemeester hiertoe van ambtswege laten overgaan, zonder verdere
verwittiging en op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 2 C.1.II.4
Indien de omstandigheden het vereisen, kan de burgemeester de onmiddellijke gehele of
gedeeltelijke ontruiming bevelen met verbod de betrokken lokalen te betreden.
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Hoofdstuk III: Bouwvallige gebouwen
Artikel C.1.III.1
Dit artikel is van toepassing op de woningen die door hun bouwvallige staat een gevaar opleveren
voor de openbare veiligheid door instortingsgevaar, van het volledige gebouw of een deel ervan
(vb. dakgoten, neerschuivende pannen, scheuren in gevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar,
vermolmd houtwerk enz.).
Artikel C.1.III.2
Wanneer een bouwwerk door bouwvalligheid de openbare veiligheid in het gedrang brengt, zal de
eigenaar door de burgemeester verzocht worden om het te herstellen en het geheel of gedeeltelijk
te slopen en het gevaar te doen ophouden. Wanneer een bouwwerk bouwvallig is zonder dat de
openbare veiligheid in het gedrang komt, kan de eigenaar door de burgemeester verzocht worden
om het te herstellen en het geheel of gedeeltelijk te slopen. Een door de burgemeester aangestelde
deskundige zal daarvoor de uit te voeren werken bepalen alsmede de periode binnen dewelke deze
werken moeten uitgevoerd worden. Het is verboden de dood of zware verwonding van dieren of
vee te veroorzaken door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van
huizen of gebouwen.
Artikel C.1.III.3
Eigenaars zijn verplicht gevolg te geven aan de bevelen van de burgemeester om bouwvallige
gebouwen te herstellen of te slopen.
Artikel C.1.III.4
Indien de omstandigheden het vereisen, kan de burgemeester de onmiddellijke gehele of
gedeeltelijke ontruiming bevelen met verbod het gebouw te betreden.
Hoofdstuk IV: Bewonen van gebouwen waarvoor een bevel tot ontruiming geldt
Artikel C.1.IV.1
Het is verboden een gebouw, dat door de burgemeester onbewoonbaar werd verklaard of waarvan
de ontruiming werd bevolen, te bewonen of te laten bewonen.
Indien een eigenaar van een onbewoonbaar verklaarde huurwoning de woning verder verhuurt na
de vooropgestelde termijnen van ontruiming van de woning, kan de burgemeester een ambtenaar
van de Vlaamse overheid verzoeken om een gerechtelijke procedure op te starten.
Indien een eigenaar-bewoner een onbewoonbaar verklaarde woning blijft bewonen na de
vooropgestelde termijnen van ontruiming van de woning, kan de burgemeester een bevel tot
uitdrijving opmaken en indien nodig de woning ontoegankelijk maken voor de eigenaar-bewoner,
door een slotenmaker de sloten te laten veranderen en de politie de woning te laten verzegelen.
Artikel C.1.IV.2
Vooraleer een pand dat onbewoonbaar of ongeschikt verklaard werd terug bewoonbaar verklaard
kan worden, dient de eigenaar een aanvraag voor een conformiteitsattest in te dienen bij de
bevoegde gemeentelijke diensten en moet er een conformiteitsattest afgeleverd worden.
Hoofdstuk V: Leegstaande woningen
Artikel C.1.V.1
De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige wijze
af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt. Tevens dient in
deze gebouwen de toegang voor huis-en knaagdieren via vensters, ramen, deuren, keldergaten,
garages en riolen onmogelijk te worden gemaakt. Wanneer er vastgesteld wordt, dat een
leegstaand onroerend goed onvoldoende ontoegankelijk werd gemaakt, kan de burgemeester, een
ambtenaar van de bevoegde gemeentelijke diensten gelasten de nodige vaststellingen te doen. Dit
verslag van het onderzoek naar de feitelijke situatie wordt aan de betrokkenen meegedeeld.
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Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, binnen een
redelijke termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de toegankelijkheid van de
woning en de maatregelen die zij voorstellen om de toegankelijkheid van de leegstaande woning te
verhelpen, mee te delen. Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis
daarvan stelt de burgemeester in een besluit de gepaste maatregelen vast evenals de termijn van
uitvoering. De bevelen waarvan sprake in huidig artikel zullen schriftelijk betekend worden aan de
eigenaars van het leegstaande onroerend goed.
Artikel C.1.V.2
Indien, na het verstrijken van de termijnen gesteld door de burgemeester zoals gezegd in
voorgaand artikel, de eigenaars de bevolen werken niet hebben uitgevoerd, kan de burgemeester,
desnoods van ambtswege tot de uitvoering van de bevolen werken overgaan.
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Deel D: Diverse bepalingen
Titel 1: Straat- en plaatsverbod
Artikel D.1.1
§ 1. In geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve
gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen van de
gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige gebeurtenissen
die een verstoring van de openbare orde of een overlast met zich meebrengen, kan de
burgemeester beslissen om overeenkomstig artikel 134sexies Nieuwe Gemeentewet, over te gaan
tot het opleggen van een tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal hernieuwbaar.
§ 2. Onder tijdelijk plaatsverbod wordt verstaan het verbod binnen te treden in een of meerdere
duidelijke perimeters van plaatsen die als toegankelijk voor het publiek worden bepaald, gelegen
binnen een gemeente, zonder evenwel het geheel van het grondgebied te beslaan.
§ 3. In geval van niet-naleving van het tijdelijk plaatsverbod, kan worden overgegaan tot het
opleggen van een administratieve geldboete zoals voorzien door de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Titel 2: Het plaatsen van straatnaamborden en verkeerstekens op de gevels van gebouwen nummering van de huizen
Artikel D.2.1
Iedereen is ertoe gehouden op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is, door het
gemeentebestuur straatnaamborden, verkeersborden, geleidingen en houders ervan,
aanduidingsborden en toebehoren van de openbare nutsvoorzieningen te laten aanbrengen zonder
enige vergoeding.
Artikel D.2.2
Tevens is iedereen ertoe gehouden op de voorgevel van zijn woning op een hoogte van ongeveer
2 m een huisnummer aan te brengen of te laten aanbrengen en dit te onderhouden in functie van
een goede zichtbaarheid vanop het openbaar domein. Indien de woning zich op een afstand van
meer dan 6 m van het openbaar domein. bevindt, dient een tweede huisnummer op de brievenbus
te worden aangebracht.
Artikel D.2.3
Een huisnummer moet worden aangebracht binnen de maand na oplevering of eerste bewoning
van een nieuwe woning of hernummering van een bestaande woning. In geval van herbouwing en
de wijziging van de voorgevel van een woning zal de eigenaar binnen de 8 dagen na de voltooiing
van de werken het nummer opnieuw aanbrengen op een goed zichtbare plaats vanop de het
openbaar domein.
Titel 3: Het gebruik van gemeentelijke kentekens
Artikel D.3.1
Het gebruik van gemeentelijke kentekens (o.a. wapenschild, logo, vlag, domeinnaam) voor
persoonlijke, commerciële of politieke doeleinden is verboden. Het gebruik is enkel toegestaan voor
de diensten van het gemeentebestuur.
Artikel D.3.2
Het gebruik van de gemeentelijke kentekens kan evenwel worden toegestaan in het kader van door
derden in samenwerking met of met de toelating van het gemeentebestuur ingerichte manifestaties
en evenementen, mits uitdrukkelijk aangevraagd en vermeld in de verleende toelating.
Artikel D.3.3
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen kunnen mits expliciete aanvraag daartoe aan de
burgemeester individueel worden toegestaan.
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Artikel D.3.4
In geen geval mag er ongevraagd van de gemeentelijke kentekens gebruik worden gemaakt voor
om het even welke doeleinden die niet door dit reglement of na evaluatie door de burgemeester
worden toegestaan.
Titel 4: Het voeren van verkiezingspropaganda
Artikel D.4.1
Door het gemeentebestuur worden op het openbaar domein aanplakborden geplaatst. Deze
aanplakborden mogen uitsluitend voor verkiezingspropaganda aangewend worden. De
burgemeester kan beslissen dat op de door het gemeentebestuur geplaatste aanplakborden door
de zorgen van de gemeentediensten de plakbrieven worden aangeplakt, die door de diverse
politieke partijen worden afgeleverd. Op de aanplakborden worden een vak voorbehouden voor
iedere partij die deelneemt aan de verkiezingen. Het is verboden om de affiches van andere
partijen te overplakken.
Artikel D.4.2
Mits toelating, uitdrukkelijk en voorafgaandelijk verleend door de eigenaar of de huurder, mogen
aanplakbrieven, opschriften en dergelijke aangebracht worden op private gebouwen en gevels,
onbebouwde percelen en braakliggende gronden. Het is evenwel verboden op deze plaatsen de
aanplakbrieven, opschriften en dergelijke aan te brengen tussen 21 en 7 uur.
Artikel D.4.3
Het is niet toegelaten propaganda te voeren door middel van rondrijdende voertuigen met
luidsprekers tussen 21 uur en 7 uur, met uitzondering voor wat betreft het uitzenden van een
meeting tijdens de duur ervan.
Titel 5: Drugs
Artikel D.5.1
Het is verboden zich te bevinden op het openbaar domein en alle aanpalende terreinen die voor
publiek toegankelijk zijn (voorbeeld: portieken, ingangen van gebouwen), met het doel om illegale
drugs aan te schaffen, al dan niet tegen betaling, en/of deze drugs te verbruiken. Dit houdt onder
meer het verbod in overlast te veroorzaken die gepaard gaat met zoeken naar drughandelaars of
tussenpersonen voor de aanschaf of consumptie van de illegale drugs. Het gaat om handelingen
zoals:


rondhangen in straten of op pleinen of in parken of in ruimtes aanpalend aan openbaar domein,
zoals portalen van kleinhandelaars en privépersonen, om illegale drugs aan te kopen, om de
aanschaf van de illegale drugs te vergemakkelijken of om illegale drugs te zoeken;



voorbijgangers aanspreken om de zoektocht naar illegale drugs te vergemakkelijken of om
illegale drugs aan te kopen;



ingaan op tekens van één of meerdere personen die illegale drugs aanbieden of illegale drugs
lijken aan te bieden en/of met hen gesprekken voeren;



doorgangen op straat verhinderen;



geld verhandelen op straat;



nadrukkelijk aandacht trekken van voetgangers al dan niet drughandelaars of tussenpersonen
door tekens, gebaren en geluiden te maken; lawaaioverlast door luidruchtige discussie en
onenigheid tijdens de handel.

Titel 6: Spijbelen
Artikel D.6.1
Het is verboden activiteiten te stimuleren die jongeren kunnen aanzetten tot spijbelgedrag, zodat
zij niet aan de leerplicht voldoen.
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Titel 7: Daden van ontucht en prostitutie
Artikel D.7.1
Het is verboden aan personen die zich op het openbaar domein bevinden door woorden, gebaren of
tekens kenbaar te maken dat tegen betaling seksuele handelingen worden aangeboden. Dit verbod
strekt zich ook uit tot de raamprostitutie.
Het is eveneens verboden om gebruik te maken of hiertoe aanstalten te maken van diensten, die
op het openbaar domein worden aangeboden, en die het verrichten van seksuele handelingen met
een ander tegen betaling inhouden.
Dit houdt onder meer het verbod in handelingen te verrichten met het oog op het opsporen of
zoeken van een prostituee, zoals:


Het oppikken van een prostituee, al dan niet met een vervoermiddel;



Ingaan op tekens van één of meerdere prostituees en/of met hen gesprekken voeren;



Aanbieden van betaalmiddelen;



Herhaaldelijk rondrijden in dezelfde straten met een voertuig (rondrijgedrag) dat onder meer
gepaard gaat met:


Nadrukkelijk aandacht trekken van voetgangers al dan niet prostituees door het maken van
tekens, gebaren, geluiden



Vertragen en stoppen voor het voeren van een gesprek met voetgangers, al dan niet
prostituees;



Herhaaldelijk stoppen en vertrekken zonder geldige reden;



Abnormaal traag rijden zonder geldige reden.

Elke van op het openbaar domein zichtbare vorm van aanstootgevende publiciteit, die tot doel
heeft een huis van ontucht of prostitutie kenbaar te maken, is verboden.
In de onmiddellijke omgeving van scholen, gebouwen van de eredienst en van typische
woonbuurten of hiervoor bestemde gebieden is het verboden, zelfs op bedekte wijze, huizen,
kamers of welke inrichting ook ter beschikking te houden voor het plegen van ontucht of het zich
overgeven aan prostitutie.
Het ter beschikking stellen of (laten) gebruiken van huizen, kamers of welke inrichting in welke
juridische vorm ook of een gedeelte ervan aan één of meer personen die de hiervóór gestelde
bepalingen van deze afdeling overtreden, is verboden. De overtreder moet 30 dagen na een
verwittiging door de burgemeester kunnen aantonen dat hij alle hem ter beschikking staande
middelen heeft aangewend om, op voormelde grond, de ter beschikkingstelling of het gebruik op
welke manier dan ook te beëindigen.
Titel 8: Publiek toegankelijke inrichtingen
Artikel D.8.1
Bezoekers van publiek toegankelijke of openbare plaatsen of instellingen (cafés, discotheken,
fuiven, evenementen, voetbalstadion, bibliotheken, culturele centra,…), dienen zich te gedragen
naar de voorschriften van het huishoudelijk of intern reglement van de uitbater of organisator, voor
zover dit aan alle toegangen op een duidelijk zichtbare manier uitgehangen wordt en voor zover de
inhoud ervan niet in strijd is met de geldende wetgeving. Onverminderd de burgerrechtelijke
maatregelen van de uitbater of organisator tegen de bezoeker die deze voorschriften niet naleeft
en onverminderd andere maatregelen van bestuurlijke politie, worden overtredingen tegen dit
huishoudelijk of intern reglement, die van aard zijn om de openbare rust, veiligheid en gezondheid
in het gevaar te brengen, de openbare orde te verstoren of overlast te veroorzaken, bestraft met
een gemeentelijke administratieve sanctie.
Artikel D.8.2
Het is verboden, behoudens in geval van gerechtvaardigde reden, de bevelen of richtlijnen van een
politieambtenaar, gegeven in het kader van het handhaven of herstel van de openbare rust,
veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of gegeven in het kader van de bestrijding of voorkoming van
overlast, niet na te leven.

UPR HEKLA – gecoördineerde versie mei 2018

54

Deel E: Brandveiligheid
Titel 1: Algemeen
Artikel E.1.1.1
Schoorstenen, haarden en ovens moeten zo gemaakt zijn dat er geen gevaar voor brand bestaat
en dat ze ook gemakkelijk kunnen gekuist worden. De schoorstenen moeten steeds zo gebouwd
worden dat ze minstens 1 m hoger zijn dan de bovenste dakgoot van de aanpalende woning. Zij
dienen steeds in goede staat onderhouden te worden. In elk geval is eenieder ertoe gehouden
ovens, schoorstenen of fabrieken waar gebruik wordt gemaakt van vuur steeds in goede staat te
onderhouden en indien nodig te herstellen of reinigen.
Artikel E.1.1.2
De eigenaars, vruchtgebruikers en huurders van boomrijke plaatsen, op het grondgebied van de
gemeente, zijn gehouden, regelmatig de wegen en brandwegen te onderhouden door: afgestorven en droge takken te verwijderen; - het overtollig verdroogde gras en onkruid
regelmatig te verwijderen. Bij het in gebreke blijven van deze onderhoudswerken, binnen de acht
dagen na aanmaning, kunnen de onderhoudswerken geschieden door de diensten van het
gemeentebestuur, op kosten en risico van de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder.
Artikel E.1.1.3
Al wie brand waarneemt, dient onmiddellijk de dichtst bijgelegen brandweerpost of politie te
verwittigen. Deze verplichting berust eveneens op de personen die, door de benadeelde van de
plaats waar de brand is ontstaan, verzocht wordt die verwittiging te doen.
Artikel E.1.1.4
Onverminderd de specifieke bepalingen houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden
van brand en ontploffing in inrichtingen toegankelijk voor het publiek, dient elk van die inrichtingen
voorzien te zijn van:
− een aansluiting op het openbaar telefoonnet of beschikken over een operationele gsm;
− een elektrische verlichting en een veiligheidsverlichting.
− tenminste twee snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC.
De burgemeester kan de sluiting van de inrichting bevelen, indien de voorschriften van dit artikel
niet worden nageleefd of wanneer de openbare veiligheid door nalatigheid, het verzuim of de onwil
van de exploitant in het gevaar wordt gebracht.
Artikel E.1.1.5.
Teneinde de vrije doorgang voor de hulpdiensten te garanderen, dienen de richtlijnen, welke door
de brandweercommandant of zijn afgevaardigde worden bepaald, strikt te worden opgevolgd.
Artikel E.1.1.6
Iedereen is verplicht te dulden dat door, of vanwege de bevoegde politie- of brandweerdiensten,
alle maatregelen getroffen worden die voor het bestrijden van brand, tot afwending van
brandgevaar, ter voorkoming van uitbreiding van brand, of ter afwering van gevaar voor de
openbare veiligheid, nodig geoordeeld worden.
Artikel E.1.1.7
De bewoners en de gebruikers van in nabijheid gelegen gebouwen zijn verplicht, met het oog op
het aanvoeren van water, onmiddellijk de bevelen van de bevoegde politie- of brandweerdiensten
op te volgen.
Artikel E.1.1.8
De personen die zich bij een brand bevinden, zullen de hulp moeten verlenen die door de bevoegde
politie- of brandweerdiensten gevorderd wordt.
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Artikel E.1.1.9
Behoudens het in vorig artikel vermeld geval van verplichte hulpverlening, is het verboden zich te
begeven of te bevinden op het terrein dat ingeval van brand, door de politie in het belang van de
veiligheid van personen en goederen afgebakend is.
De personen wiens aanwezigheid, op of nabij de plaats van de brand, door de politie niet
noodzakelijk wordt geacht, moeten zich op het eerste bevel van de politie verwijderen.
Artikel E.1.1.10
Het is verboden voertuigen te parkeren of goederen op te stapelen, ook tijdelijk, wanneer hierdoor
de toegang tot, of het gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden gehinderd of
verhinderd wordt.
Artikel E.1.1.11
Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens van de watervoorraden voor het blussen
van branden onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar te maken of te laten maken.
Artikel E.1.1.12
De personen die er bij sneeuwval toe gehouden zijn, voor de door hen gebruikte eigendom een
doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er tevens toe gehouden de bereikbaarheid van
de brandmonden en van de zuigputten te verzekeren.
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Deel F: Strafbepalingen
Titel 1: Algemeen
Artikel F.1.1
De inbreuken op dit politiereglement worden bestraft met een administratieve sanctie zoals
voorzien in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties in het gemeentelijk reglement betreffende de
administratieve sancties.
Titel 2: Toepassingsgebied
Artikel F.2.1
Dit reglement is - behoudens andersluidende bepaling - van toepassing op alle politiereglementen,
verordeningen en sommige artikelen van het strafwetboek, zoals hierna bepaald, die aanleiding
kunnen geven tot een administratieve sanctie.
Het opleggen van een administratieve sanctie is onderworpen aan de procedurevoorschriften zoals
voorzien in de artikelen 119bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Titel 3: Sanctionerend ambtenaar
Artikel F.3.1
De gemeenteraad wijst in een afzonderlijk besluit de ambtenaar(en) aan die bevoegd is voor het
opleggen van de administratieve geldboete.
Titel 4: De administratieve geldboete
Artikel F.4.1
Een overtreding wordt gesanctioneerd - behoudens andersluidende bepaling - met een
administratieve geldboete van maximum 350 euro of 175 euro indien het een minderjarige betreft
die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten.
Afdeling 1: gemengde inbreuken
Artikel F.4.2
Een inbreuk op de volgende artikelen uit het strafwetboek kunnen eveneens gesanctioneerd
worden met een administratieve geldboete van maximum 350 euro en 175 euro, indien het een
minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten:
526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559,1°, 561,1°, 563,2°, 563,3° en 563bis (de lichte gemengde
inbreuken of categorie GAS 2) en de artikelen 398, 1° en 521, 3° (de zware gemengde inbreuken
of categorie GAS 3) van het Strafwetboek.
LICHTE GEMENGDE INBREUKEN OF CATEGORIE GAS 2, zoals vermeld in het Strafwetboek:
Artikel 526 Strafwetboek:
Met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd
euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt: Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn
en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht; Monumenten, standbeelden, schilderijen
of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.
Artikel 534bis Strafwetboek:
§ 1. Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti
aanbrengt op roerende of onroerende goederen.
§ 2. Het maximum van de gevangenisstraf wordt gebracht op één jaar gevangenisstraf bij herhaling van een in
de eerste paragraaf bedoeld misdrijf binnen vijf jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig
veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 534ter Strafwetboek:
Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd
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euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen
beschadigt.
Artikel 537 Strafwetboek:
Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een
of meer enten vernielt, wordt gestraft.
Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig euro
tot honderd euro;
Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig
euro of met een van die straffen alleen.
In geen geval mag de gezamenlijke straf hoger zijn dan drie jaar wat de gevangenisstraf en vijfhonderd euro wat
de geldboete betreft.
Artikel 545 Strafwetboek:
Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd
euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of
dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt;
grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te
bepalen, verplaatst of verwijdert.
Artikel 559,1° Strafwetboek:
Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: 1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek
II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of
vernielen.
Artikel 561,1° Strafwetboek:
Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van
die straffen alleen wordt gestraft:
1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord.
Artikel 563,2° Strafwetboek:
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van die straffen alleen worden gestraft: Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke
materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen.
Artikel 563,3° Strafwetboek:
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met een gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen
of met een van die straffen alleen worden gestraft: Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij
niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren;
in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat
hem kan hinderen of bevuilen.
Artikel 563bis Strafwetboek:
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de
voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen,
zodat zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens
arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

ZWARE GEMENGDE INBREUKEN OF CATEGORIE GAS 3, zoals vermeld in het strafwetboek:
Artikel 398, 1° Strafwetboek:
Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen.
Artikel 521, 3° Strafwetboek:
Hij die buiten de gevallen in de artikelen 510 tot 520 genoemd, door welk middel ook, gebouwen, bruggen,
dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen
of andere kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten dele vernielt, wordt
gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.
Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en
geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro.
De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van
onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.
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Afdeling 2: Inbreuken op het stiltaan en parkeren en voor de overtredingen op de verkeersborden
C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen
Artikel F.4.3
Een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling kan worden opgelegd voor de
overtredingen van het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen en het KB van
1.12.1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg begaan door meerderjarige personen of rechtspersonen.
-

overtredingen eerste categorie: 55 € (bedrag kan wijzigen overeenkomstig de geldende
wetgeving)
Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve:

22bis, 4°,
a)

- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is;
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn
door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd
zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend
door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze

22ter.1,
3°

inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.
In voetgangerszones is het parkeren verboden.
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van
zijn rijrichting.

22sexies2
23.1, 1°

Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of
langs de andere kant opgesteld worden.
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:

23.1, 2°

- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op
eender welke berm;
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter
breed vrijgelaten worden;
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en
gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden;
- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld
worden.
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst

23.2, lid

worden:

1,

1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;

1°,

2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;

2°,

3° in één enkele file.

3°

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van
de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet

23.2 lid 2

overschrijden.
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Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones
bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1.12.1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of

23.3

onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel
70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1.12.1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van
het koninklijk besluit van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het

23.4

verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het
duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar

24, lid 1,

het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:
- op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op

2°,

de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
- op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de
oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en

4°,

bestuurders van tweewielige bromfietsen;
- in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van
de nabijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;
- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens
plaatselijke reglementering;

7°,
8°,

- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve
voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m
bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter

9°,

boven de rijbaan bevindt;
- op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan
de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant

10°,

van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
Het is verboden een voertuig te parkeren:

25.1

- op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd
voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van

1°,

een ander voertuig zou verhinderen;
- op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-,
trolleybus- of tramhalte aanwijst;
- voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het
inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;
- op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde
parkeerplaatsen zou verhinderen;
- buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het
verkeersbord B9 is aangebracht;
- op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar
het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;
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- op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

10°,

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
- op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd
voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen

11°,

kruisen;
- op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;
- buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een
openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.

12°,
13°

Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De
aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de

27.1.3

parkeerplaats verlaten heeft.
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.

27.5.1

Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer
dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord

27.5.2

E9a, E9c of E9d is aangebracht.
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar
te parkeren.

27.5.3

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het
koninklijk besluit van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van
hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of,

27bis

als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden
parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig.
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het
parkeren niet in acht nemen.
Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en
verdrijvingsvlakken.

70.2.1
70.3
77.4

Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van
het koninklijk besluit van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen

77.5

waar de voertuigen moeten staan.
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte
vierkanten die op de grond zijn aangebracht.
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld
worden door automatisch werkende toestellen.
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken
vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.
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-

overtredingen tweede categorie: 110 € (bedrag kan wijzigen overeenkomstig de geldende
wetgeving)
22.2
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve op en
de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.

21.4,
4°

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het
duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het
hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :
- op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen,
behoudens plaatselijke reglementering;

24, lid
1,
1°,

- op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de

2°,

rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
- op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor

4°,

deze oversteekplaatsen;
- op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke
reglementering onder de bruggen;
- op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid
onvoldoende is.
Het is verboden een voertuig te parkeren:
- op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;

5°
6°
25.1,
4°,

- op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;

6°,

- wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.

7°

Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals
voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1.12.1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die
in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het

25.1,
14°

koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- overtredingen vierde categorie: 330 € (bedrag kan wijzigen overeenkomstig de geldende
wetgeving)
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op de overwegen.

24lid
1,3
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Titel 5: Herhaling
Artikel F.5.1
De administratieve sanctie is proportioneel in functie van de zwaarte van de feiten die haar
verantwoorden en in functie van de eventuele herhaling.
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen
de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
Titel 6: Samenloop van verscheidene overtredingen binnen één reglement of verordening
Artikel F.6.1
In geval van samenloop van verscheidene overtredingen waarvoor administratieve geldboetes
voorzien zijn, wordt het bedrag van de som van de verschillende geldboeten opgelegd, zonder dat
deze boete het bedrag van 350 euro te boven mag gaan of 175 euro indien het een minderjarige
betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten. Er wordt dus
slechts één administratieve geldboete opgelegd per reglement.
Artikel F.6.2
Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is én een
overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente
afgeleverde toelating of een administratieve sluiting van een instelling, wordt alleen de schorsing,
intrekking of sluiting uitgesproken.
Titel 7: Verzachtende omstandigheden
Artikel F.7.1
Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve geldboetes worden
verminderd.
Titel 8: De procedure met uitzondering van de procedure op het stilstaan en parkeren en inbreuken
op het verkeersbord C3 en F103
Artikel F.8.1
§ 1. De administratieve procedure wordt overeenkomstig de wet van 24 juli 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties opgestart door middel van een ter post aangetekend
schrijven aan de overtreder.
§ 2. De overtreder wordt in kennis gesteld van de feiten, en hun kwalificaties die hem ten laste
worden gelegd, evenals van een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag. In de
kennisgeving wordt de overtreder eveneens gewezen op de mogelijkheid tot inzage van zijn dossier
en tot bijstand door een raadsman.
§ 3. De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot mondelinge
verdediging van zijn zaak, ook bij een ter post aangetekende zending te versturen uiterlijk de
vijftiende dag na de dag van ontvangst van de kennisgeving bedoeld in de vorige paragraaf.
§ 4. Het verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak is enkel mogelijk indien het een
overtreding betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is dan 70,00 euro.
§ 5. De aangewezen ambtenaar bepaalt in dit geval de dag waarop dit mondeling onderhoud
plaatsvindt.
Artikel F.8.2
De gemeente stelt de betrokkene met een aangetekend schrijven in kennis van de beslissing van
de sanctionerende ambtenaar.
Artikel F.8.3
Naast de kennisgeving van de beslissing, bedoeld in voormeld artikel, wordt de betrokkene
geïnformeerd over:
- de wijze waarop de administratieve geldboete kan betaald worden, hetzij door het bijgevoegde
overschrijvingsformulier, hetzij contant in handen van de financieel beheerder;
- zijn beroepsmogelijkheden.

UPR HEKLA – gecoördineerde versie mei 2018

63

Titel 9: De procedure bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en inbreuken op het verkeersbord
C3 en F103
Artikel F.9.1
§ 1. De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling
van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot de
vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete;
De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen 30 dagen na de kennisgeving
ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone zending doet
geworden aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder kan binnen deze termijn op zijn verzoek
worden gehoord wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70;
§ 2. Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, dan brengt hij de
overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte met verwijzing naar de te
betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van 30 dagen na deze
kennisgeving moet worden betaald;
§ 3. Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van 30 dagen, dan
wordt, behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd met uitnodiging tot
betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die
herinnering.
Titel 10: De bemiddelingsprocedure en gemeenschapsdienst
Artikel F.10.1
Overeenkomstig de wet van 24.6.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kan
de sanctionerend ambtenaar een aanbod van lokale bemiddeling voorstellen, zijnde een maatregel
die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de
veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.
Artikel F.10.2
De lokale bemiddeling wordt gevoerd door een bemiddelaar die beantwoordt aan de minimale
voorwaarden die door de Koning worden bepaald, hierna genoemd de bemiddelaar, of door een
gespecialiseerde en door de gemeente erkende bemiddelingsdienst, overeenkomstig de door de
Koning bepaalde voorwaarden en nadere regels.
De procedure en de nadere regels van deze lokale bemiddeling zijn als volgt:
-

Voor de bemiddeling van start gaat, beschikken de partijen over een verweertijd van twee
weken om de feiten te betwisten. Doen zij dit niet, dan worden de partijen door middel van een
brief uitgenodigd voor een gesprek. Elke minderjarige heeft hierbij recht op een pro deo
advocaat. Deze wordt op de hoogte gesteld van de datum van het gesprek.

-

De benadeelde partij (gemeente zelf of een natuurlijk persoon) en de dader worden allebei
afzonderlijk uitgenodigd voor een eerste kennismakend gesprek. Wanneer de gemeente
benadeelde partij is, kan van deze procedure worden afgeweken. Het is immers niet nodig om
telkens een eerste kennismakend gesprek te doen wanneer men reeds op de hoogte is van de
werking van de bemiddeling.

-

Als beide partijen op het aanbod van de bemiddeling wensen in te gaan dan volgt de eigenlijke
bemiddeling. Deze bemiddeling kan rechtstreeks verlopen door effectief met dader en
benadeelde samen aan tafel te gaan zitten of onrechtstreeks met de bemiddelaar als
tussenpersoon.

-

Als beide partijen hierbij tot een overeenkomst komen, wordt een protocolovereenkomst
opgesteld. Deze wordt eerst ter goedkeuring naar de advocaat van de minderjarige gestuurd en
moet door alle partijen ondertekend worden. Komen de partijen niet tot een overeenkomst, dan
wordt het dossier bij de bemiddelaar afgesloten en terug naar de sanctionerend ambtenaar
gestuurd. De partijen beschikken dan wel nog via een standpuntenbrief over de mogelijkheid
om hun kant van het verhaal aan de sanctionerend ambtenaar te doen.
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Artikel F.10.3
In geval van een geslaagde bemiddelingsprocedure wordt er geen administratieve geldboete meer
opgelegd.
Artikel F.10.4
Bovenstaande bemiddelingsprocedure is verplicht te volgen bij de administratieve sanctionering
van alle inbreuken begaan door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op het
ogenblik van het plegen van de feiten en is facultatief voor de meerderjarigen.
Artikel F.10.5
§1. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie
kan de sanctionerend ambtenaar een gemeenschapsdienst voorstellen.
§2. De sanctionerend ambtenaar kan in geval van een minderjarige beslissen de keuze en de
nadere regels van de gemeenschapsdienst toe te vertrouwen aan een bemiddelaar of een
bemiddelingsdienst. Voor meerderjarigen wordt de gemeenschapsdienst omkaderd door een door
de gemeente erkende dienst of door een rechtspersoon die door de gemeente wordt aangewezen.
§3. De gemeenschapsdienst mag ten aanzien van de meerderjarige niet meer bedragen dan 30 uur
en ten aanzien van de minderjarige niet meer dan 15 uur en dient uitgevoerd te worden binnen de
termijn van 6 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend
ambtenaar
Titel 11: De administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente afgegeven toelating
en de tijdelijke en definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
Artikel F.11.1
Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit hoofdstuk bepaalde sanctie, stuurt de
aangewezen ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen.
Artikel F.11.2
De aangewezen ambtenaar verstuurt een voorafgaande waarschuwing. Hierin staat dat er een
inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien de inbreuk wordt
gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet een uittreksel bevatten van het
overtreden reglement en dient per post aangetekende brief te gebeuren.
Artikel F.11.3
Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekend schrijven meegedeeld dat er
aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college van burgemeester en
schepenen overweegt een sanctie (schorsing of intrekking van de toelating , sluiting van de
instelling) op te leggen. Bij deze mededeling deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan
worden ingekeken, waar en wanneer betrokkene zal worden gehoord en dat hij zich mag laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.
Artikel F.11.4
De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester en
schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde
van de zitting uitgenodigd het proces-verbaal van de hoorzitting te ondertekenen.
Artikel F.11.5
Alleen de leden van het college van burgemeester en schepenen die aanwezig waren tijdens de
volledige duur van de hoorzitting kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over de
administratieve sanctie.
Artikel F.11.6
De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de secretaris. Deze
sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel door
overhandiging tegen ontvangstbewijs.
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Titel 12: Bijkomende maatregelen
Artikel F.12.1
Bij overtreding, en wanneer ieder uitstel gevaar kan opleveren, wordt de eigenaar of de
verantwoordelijke hiervan, door een bevel van de burgemeester verzocht de opgelegde werken uit
te voeren.
Indien binnen de tien dagen na de ontvangst van dit bevel niet werd overgegaan tot uitvoering van
de voorziene werken, zal de burgemeester hiertoe van ambtswege overgaan, zonder verdere
verwittiging en op kosten en risico van de overtreder.
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Deel G: Slotbepalingen
Artikel G.1 Opheffingsbepaling
Elke vorig politiereglement betreffende dezelfde onderwerpen wordt opgeheven.
Artikel G.2 Inwerkingtreding
§ 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018. Alle latere wijzigingen die aan het
reglement aangebracht worden, treden in werking op de eerste werkdag volgend op de
goedkeuring van deze wijzigingen door de gemeenteraad.
§ 2. De aanvragen tot toelating van een bepaalde activiteit zoals omschreven in dit reglement, die
ingediend zijn voor de datum van inwerkingtreding van dit reglement maar waarover nog geen
besluit is aangenomen, worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in dit
reglement.
Artikel G.3 Bekendmaking
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
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BIJLAGE : Bepalingen inzake brandveiligheid
Onderstaand deel geldt behoudens andersluidende bepalingen van de brandweerzone.
Titel 1: Brandveiligheid – algemeen
Hoofdstuk I: Middelen en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand en ontploffingen
Artikel H.1.1.1
Schoorstenen, haarden en ovens moeten zo gemaakt zijn dat er geen gevaar voor brand bestaat
en dat ze ook gemakkelijk kunnen gekuist worden. De schoorstenen moeten steeds zo gebouwd
worden dat ze minstens 1 m hoger zijn dan de bovenste dakgoot van de aanpalende woning. Zij
dienen steeds in goede staat onderhouden te worden. In elk geval is eenieder ertoe gehouden
ovens, schoorstenen of fabrieken waar gebruik wordt gemaakt van vuur steeds in goede staat te
onderhouden en indien nodig te herstellen of reinigen.
Artikel H.1.1.2
De eigenaars, vruchtgebruikers en huurders van boomrijke plaatsen, op het grondgebied van de
gemeente, zijn gehouden, regelmatig de wegen en brandwegen te onderhouden door: afgestorven en droge takken te verwijderen; - het overtollig verdroogde gras en onkruid
regelmatig te verwijderen. Bij het in gebreke blijven van deze onderhoudswerken, binnen de acht
dagen na aanmaning, kunnen de onderhoudswerken geschieden door de diensten van het
gemeentebestuur, op kosten en risico van de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder.
Artikel H.1.1.3
Al wie brand waarneemt, dient onmiddellijk de dichtst bijgelegen brandweerpost of politie te
verwittigen. Deze verplichting berust eveneens op de personen die, door de benadeelde van de
plaats waar de brand is ontstaan, verzocht wordt die verwittiging te doen.
Artikel H.1.1.4
Onverminderd de specifieke bepalingen houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden
van brand en ontploffing in inrichtingen toegankelijk voor het publiek, dient elk van die inrichtingen
voorzien te zijn van:
− een aansluiting op het openbaar telefoonnet of beschikken over een operationele gsm;
− een elektrische verlichting en een veiligheidsverlichting.
− tenminste twee snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC.
De burgemeester kan de sluiting van de inrichting bevelen, indien de voorschriften van dit artikel
niet worden nageleefd of wanneer de openbare veiligheid door nalatigheid, het verzuim of de onwil
van de exploitant in het gevaar wordt gebracht.
Hoofdstuk II: Voorkoming van branden
Afdeling 1: Nieuwe gebouwen
Artikel H.1.2.1.1
Buiten de reeds bestaande reglementeringen dienen alle nieuwe gebouwen, ongeacht hun
bestemming, te voldoen aan de bestaande technische specificaties die opgenomen zijn in de
geldende wetgeving.
Afdeling 2: Definities
Artikel H.1.2.2.1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan:
1° nieuwe gebouwen: de op te richten gebouwen alsmede de uitbreiding en renovatie aan
bestaande gebouwen voor wat betreft het deel uitbreiding of renovatie;
2° renovatie: de werkzaamheden die de structurele elementen van het gebouw wijzigen;
3° uitbreiding: de werkzaamheden tot vergroting van de bestaande constructie.
De reglementering geldt zonder terugwerkende kracht. Deze basisreglementering is niet van
toepassing op gebouwen met een laag brandrisico: voor de toepassing van lage gebouwen zijn dit
de eengezinswoningen.
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Afdeling 3: Toepassingsgebied
Artikel H.1.2.3.1
1° Lage gebouwen: gebouwen waarvan de hoogte van het hoogst afgewerkte vloerpeil lager is dan
10 m.
2° Middelhoge gebouwen: gebouwen waarvan het hoogst afgewerkte vloerpeil gelijk is aan of
begrepen is tussen 10 en 25 m.
3° Hoge gebouwen: gebouwen waarvan de hoogte van het hoogst afgewerkte vloerpeil groter is
dan 25 m.
Titel 2: Brandveiligheid bij het gebruik van tenten
Artikel H.2.1.
§ 1. Teneinde de vrije doorgang voor de hulpdiensten te garanderen, dienen de
plaatsingsrichtlijnen, welke door de brandweercommandant worden bepaald, strikt te worden
opgevolgd.
§ 2. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle tenten groter dan 50 m²:
1° Voorafgaand aan elke activiteit kan de burgemeester opdracht geven aan de brandweerdienst
om een controle te laten uitvoeren.
2° Het is verboden verplaatsbare gasrecipiënten in een tent te plaatsen.
3° Het is verboden open vuren of frituurkramen op te stellen in een tent.
4° Het is verboden gemakkelijk brandbare of ontvlambare materialen te gebruiken als
decoratiemateriaal (papier, stro, karton,…)
5° De elektrische installatie dient te worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme
(ongeacht of van een vaste installatie of een mobiele installatie wordt afgetakt). Hen geldig en
conform attest dient te worden voorgelegd.
6° Het maximaal aantal aanwezigen dat tegelijkertijd mag aanwezig zijn in de tent zal door de
brandweerdienst worden bepaald. Het toezicht op mogelijk overschrijden hiervan is de
verantwoordelijkheid van de organisatie.
7° Er dienen voldoende uitgangen en nooduitgangen te zijn (diagonaal geplaatst) om een vlotte
evacuatie te waarborgen. Per persoon aanwezig in de tent dient hiervoor 1 cm doorgangsbreedte
te worden gerekend. Vanaf 100 personen dienen minstens twee gescheiden uitgangen te worden
voorzien. Vanaf 500 personen dienen minstens drie gescheiden uitgangen te worden voorzien. In
functie van mogelijke opstellingen in de tent, kan door de brandweer een hoger aantal uitgangen /
nooduitgangen worden opgelegd.
8° Boven alle uitgangen en nooduitgangen moet een veiligheidsverlichting worden aangebracht
met een autonomie van 1 uur.
9° Indien de oppervlakte op indeling van de tent dit vereist, kan bijkomende veiligheidsverlichting
worden opgelegd om de vluchtwegen duidelijk waarneembaar te maken bij stroomuitval.
10° Alle uitgangen en nooduitgangen moeten worden aangeduid door een geldig pictogram.
11° Alle uitgangen en nooduitgangen moeten van binnenuit ten allen tijde (vlot) kunnen worden
geopend. De toegangswegen er naartoe dienen vrij te zijn van obstakels; een ‘vluchtweg’ dient te
worden voorzien.
12° Per 150 m² tentoppervlakte dient minimaal één blustoestel type ABC 6 kg (conform EN3) te
worden geplaatst. Deze toestellen moeten, verdeeld over de tentoppervlakte, dusdanig worden
geplaatst dat zij makkelijk bereikbaar en goed waarneembaar zijn.
13° Ter hoogte van het hoofdverdeelbord dient een blustoestel te worden voorzien type CO2 – 2
kg. 14° De blustoestellen moeten worden aangeduid door een geldig pictogram.
15° De blustoestellen moeten voorzien zijn van een geldige keuringsdatum (laatste keuring niet
ouder dan 1 jaar).
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16° De toegangswegen naar de tent moeten steeds parkeervrij worden gehouden om een vlotte
toegang voor de hulpdiensten te waarborgen.
17° Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan de burgemeester opleggen dat er een brandwacht
moet georganiseerd worden.
Titel 3: Brandveiligheid op kermissen en circussen
Artikel H.3.1
Teneinde de vrije doorgang voor de hulpdiensten te garanderen, dienen de plaatsingsrichtlijnen,
welke door de brandweercommandant of zijn afgevaardigde worden bepaald, strikt te worden
opgevolgd.
Artikel H.3.2
§ 1. Het gebruik van verplaatsbare gasrecipiënten kan slechts worden toegestaan indien: − de
recipiënten zijn gevuld door een erkend vulstation;
− de recipiënten beschikken over een geldige keuringsstempel;
− de aansluitingen van recipiënt naar verbruikstoestel gebeuren via rubberslangen bestemd voor
gas en welke een geldige gebruiksdatum hebben;
− alle aansluitpunten van de rubberslang zijn geborgd door middel van hetzij een wormschroef,
hetzij een gewurgde koppeling;
− de rubberslangen mogen geen uiterlijke beschadigingen vertonen;
− de verbruikstoestellen dusdanig zijn opgesteld dat uitgestalde goederen of aanwezige personen
geen brandrisico lopen;
− de recipiënten dusdanig zijn geplaatst dat accidenteel of moedwillig omvallen wordt voorkomen.
§ 2. Het gebruik van vaste gasrecipiënten in voertuigen kan slechts worden toegestaan indien:
− een geldig keuringsbewijs van een erkend keuringsorganisme kan worden voorgelegd. Een kopij
van dit attest dient aan de brandweerdienst te worden bezorgd;
− de verbruikstoestellen dusdanig zijn opgesteld dat uitgestalde goederen of aanwezige personen
geen brandrisico lopen.
§ 3. Kermiskramen of kermiswagens uitgerust met gasinstallaties (vast of verplaatsbaar) mogen
niet worden opgesteld onder bruggen of overkoepelingen. Zij worden bij voorkeur aan de uiteinden
van het kermiscircuit geplaatst.
§ 4. Alle kermiskramen of kermiswagens welke gebruik maken van verwarmings-, bak-,
braadtoestellen en/of een mobiel stroomaggregaat, moeten voorzien zijn van een brandblustoestel
type ABC 6 kg (conform EN3). Dit toestel dient jaarlijks te worden herkeurd (keuringsdatum mag
dus niet ouder dan 1 jaar zijn bij controle). Het moet staan opgesteld op een makkelijk bereikbare
plaats en het gebruik ervan dient gekend te zijn. Er moet een keuringsattest kunnen worden
voorgelegd, afgeleverd door een erkend keuringsorganisme.
Titel 4: Maatregelen tot het bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en inrichtingen
Hoofstuk I: Algemeen
Afdeling 1: Toepassingsgebied
Artikel H.4.1.1
De hierna volgende bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op de inrichtingen waar
het publiek toegang heeft en waar het maximum aantal aanwezige personen 50 of meer kan
bedragen. Zij geldt niet voor:
- installaties in open lucht en tijdelijke inrichtingen zoals tenten, kermisinrichtingen en dergelijke;
- publiek toegankelijke inrichtingen waarop uit hoofde van brandveiligheid een andere
reglementering van toepassing is;
- gebouwen en lokalen bestemd voor erediensten.
Artikel H.4.1.2
Voor de inrichtingen waar het publiek toegang heeft en waar het maximum aantal aanwezige
personen 10 tot 49 bedraagt, gelden de voorschriften van artikel H.4.5.1.
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Artikel H.4.1.3
In bijzondere gevallen oordeelt de burgemeester over de toepasselijkheid van dit reglement.
Afdeling 2: Terminologie
Artikel H.4.2.1
Behoudens uitdrukkelijke afwijking, wordt aan de in deze verordening gebruikte terminologie zoals
bouwmateriaal, bouwelement, wand, veiligheidsverlichting, zelfsluitende deur, waarschuwing,
alarm, plafond en vals plafond, de betekenis toegekend die eraan gegeven wordt in de Belgische
norm NBN S21-201 - "Brandveiligheid in de gebouwen - Terminologie".
Artikel H.4.2.2
Aan de termen weerstand tegen brand van een bouwelement (Rf), ontvlambaarheid van een
bouwmateriaal, voortplantingssnelheid van de vlammen aan het oppervlak van een bouwmateriaal,
optrede, aantrede en looplijn, wordt de volgende betekenis toegekend:
1° Weerstand tegen brand van een bouwelement (Rf):
is de tijd gedurende dewelke een bouwelement gelijktijdig voldoet aan de eisen van stabiliteit,
vlamdichtheid en thermische isolatie wanneer het getest is volgens de Belgische norm NBN
713.020; 2° Ontvlambaarheid van een bouwmateriaal:
a) neiging van een bouwmateriaal om tijdens een genormaliseerde proef, waarbij het aan een
voorgeschreven verhitting blootgesteld is, gassen af te geven, waarvan de aard en de hoeveelheid
een verbranding in gasfase, dit wil zeggen vlammen kunnen teweegbrengen; deze proef wordt
uitgevoerd op het materiaal in zijn normale gebruikstoestand;
b) bij gebrek aan een overeenstemmende Belgische norm, wordt de graad van ontvlambaarheid
bepaald overeenkomstig het Franse ministerieel besluit van 4 juni 1973; dit besluit heeft
betrekking op de rangschikking van bouwmaterialen en bouwelementen per categorie volgens hun
gedrag bij brand en bepaalt de proefmethodes (journal officiel, 26 juli 1973);
c) wat de graden van ontvlambaarheid betreft, wordt de overeenstemming tussen de categorieën,
waarvan sprake in het voornoemde besluit en de terminologie van onderhavige reglementering als
volgt vastgesteld:
- categorie M1 – niet ontvlambaar;
- categorie M2 – moeilijk ontvlambaar;
- categorie M3 – gemiddeld ontvlambaar;
- categorie M4 – gemakkelijk ontvlambaar;
- categorie M5 – zeer gemakkelijk ontvlambaar;
d) de attesten, verleend overeenkomstig de ontvlambaarheidsproeven uitgevoerd volgens het
Franse ministerieel besluit van 9 december 1957 - voor de datum van het in voege treden van
onderhavige reglementering – blijven geldig;
3° Voortplantingssnelheid van de vlammen aan het oppervlak van een bouwmateriaal:
a) snelheid waarmee de vlammen, voortkomend van het beproefde bouwmateriaal, zich
voortplanten langs zijn oppervlak, tijdens een genormaliseerde proef gedurende dewelke het
bouwmateriaal blootgesteld is aan een voorgeschreven verhitting; deze proef wordt uitgevoerd op
het materiaal in zijn normale gebruikstoestand;
b) bij gebrek aan een overeenstemmende Belgische norm, wordt de voortplantingssnelheid van de
vlammen bepaald overeenkomstig de Britse norm BS 476, part 7, edition 1971;
c) de overeenstemming tussen de klassen, waarvan sprake in de voornoemde norm en de
terminologie van onderhavige reglementering, wordt als volgt vastgesteld:
- klasse 1 - oppervlak met zeer trage vlamvoortplanting;
- klasse 2 - oppervlak met trage vlamvoortplanting;
- klasse 3 - oppervlak met gemiddelde vlamvoortplanting;
- klasse 4 - oppervlak met snelle vlamvoortplanting;
d) de attesten, verleend overeenkomstig de proeven uitgevoerd volgens de Britse norm BS 476,
part 1, edition 1953 voor de datum van het in voege treden van onderhavige reglementering,
blijven geldig;
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4° Optrede: is de verticale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen;
5° Aantrede: is de horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen;
6° Looplijn: is een denkbeeldige lijn waarlangs een persoon zich begeeft bij het betreden van een
trap; deze lijn bevindt zich op 40 cm van de binnenzijde van een draaitrap.
Artikel H.4.2.3
Aan de termen inrichting, herinrichting, oprichten en uitbreiden van lokalen toegankelijk voor het
publiek, wordt de volgende betekenis toegekend:
1° Inrichten is: in een pas opgericht gebouw een lokaal een openbare bestemming geven of een
lokaal dat niet onderworpen is aan onderhavige verordening, van bestemming en/of van aard
wijzigen zodanig dat het onderworpen wordt aan de verordening;
2° Herinrichten is: aan een bestaand lokaal, dat onderworpen is aan onderhavige verordening,
grondige wijzigingen aanbrengen die invloed hebben op de brandveiligheid;
3° Oprichten is: een lokaal bouwen met het doel er een openbare bestemming aan te geven;
4° Uitbreiden is: een lokaal dat toegankelijk is voor het publiek, in oppervlakte vergroten;
5° Reddingstekens zijn: groene borden waarop in een witte kleur volgende aanwijzingen kunnen
afgebeeld staan:

plaats en richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen
wordt gebruikt; dit teken mag in een andere stand geplaatst worden;

richting van een nooduitgang naar links; een symmetrisch teken wordt gebruikt voor een
nooduitgang naar rechts;

plaats van een nooduitgang (te plaatsen boven de uitgang);
Voor de borden aangaande de signalering van de brandblusmiddelen wordt verwezen naar de
veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
Hoofdstuk II: Bestaande voor het publiek toegankelijke lokalen
Afdeling 1: Toepassingsgebied
Artikel H.4.2.1.1
§ 1. De exploitant stelt, voorafgaandelijk, op eigen verantwoordelijkheid het maximum aantal
aanwezige personen vast, binnen de hieronder aangegeven verhoudingen:
1° in winkels:
- voor de ondergrondse verdiepingen: één per 6 m² totale verkoopoppervlakte;
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- voor de gelijkvloerse verdiepingen: één per 3 m² totale verkoopoppervlakte;
- voor de bovenverdiepingen: één per 4 m² totale verkoopoppervlakte;
2° in zalen, waar uitsluitend vaste zitplaatsen zijn aangebracht, het aantal vaste zitplaatsen; indien
deze vaste zitplaatsen niet genummerd zijn, dient rekening met een zitplaatsbreedte van 50 cm
per persoon;
3° in de andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek: één per 1 m² totale oppervlakte van de
inrichting; onder de oppervlakte dient verstaan deze binnen de muren van de publiek toegankelijke
lokalen (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten wordt, zonder
aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen;
4° in dancings of lokalen waar gedanst wordt: drie per 1 m² dansoppervlakte, plus één per m²
totale oppervlakte van de dancing na aftrek van de dansoppervlakte.
§ 2. Het maximum aantal toegelaten personen moet in elke inrichting worden aangeduid op een
bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door de
zorgen van de exploitant, die maatregelingen neemt om overschrijding van dit aantal te
voorkomen.
§ 3. De exploitant dient een schriftelijke verklaring in bij het bestuur betreffende het maximum
aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn.
Afdeling 2: Bouwmaterialen versieringen
Artikel H.4.2.2.1
Gemakkelijk brandbare ontvlambare materialen en materialen met snelle vlamvoortplanting zoals
rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals gemakkelijk brandbare textiel, kunststoffen
enz. mogen noch als versiering noch als bouwmateriaal voor wanden en (valse) plafonds
aangewend worden. Onder “versieringen” dient niet verstaan de normale, functionele stoffering
(gordijnen en overgordijnen aan ramen, vaste muurbekleding, tafellinnen, vloerbekleding e.d.).
Afdeling 3: Uitgangen, deuren en trappen
Artikel H.4.2.3.1
De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term
“uitgang” aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk
maken.
Artikel H.4.2.3.2
De inrichting of gedeelten van inrichtingen hebben minimum:
- één uitgang indien de maximale bezetting minder dan 100 personen bedraagt;
- twee afzonderlijke uitgangen indien de maximale bezetting meer dan honderd bedraagt;
- drie afzonderlijke uitgangen indien de maximale bezetting meer dan vijfhonderd bedraagt.
Artikel H.4.2.3.3
§ 1. De uitgangswegen en deuren moeten een totale breedte hebben die tenminste gelijk is – in
centimeter – aan het aantal personen, die ze moeten gebruiken om de inrichting te ontruimen. Elke
uitgang, inclusief de wegen en trappen die ernaartoe leiden, moet evenwel een vrije breedte
hebben van minimum 70 cm en een vrije hoogte van 2 m.
§ 2. De voorafgaande bepaling is niet van toepassing op de doorgangen die bestaan tussen de
kassa’s van de winkels voor kleinhandel van het type zelfbediening.
Artikel H.4.2.3.4
Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek
toegankelijke lokalen heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden. Verdiepingen waar
het maximum aantal personen honderd of meer bedraagt, moeten over tenminste twee
afzonderlijke trappen beschikken. Verdiepingen waar het maximum aantal personen vijfhonderd of
meer bedraagt, moeten over tenminste drie afzonderlijke trappen beschikken.
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Artikel H.4.2.3.5
§ 1. De trappen moeten een totale breedte hebben in centimeter tenminste gelijk aan het aantal
personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de inrichting te bereiken,
vermenigvuldigd met:
- 1,25 indien het om dalende trappen gaat;
- 2 indien het om stijgende trappen gaat.
§ 2. Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten
van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de naburige verdieping
begeven en dat deze al ontruimd is als zij er aankomen.
§ 3. Om aan de eisen van vorige paragraaf te voldoen:
- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien procent
niet in aanmerking;
- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20 cm;
- draaitrappen kunnen toegestaan worden mits de aantrede op de looplijn minimum 20 cm
bedraagt.
Artikel H.4.2.3.6
De trappen dienen op de gepaste plaats(en), aan beide zijden, voorzien van stevige leuningen. De
treden moeten voorzien zijn antislipneuzen. Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen
stilgelegd worden.
Artikel H.4.2.3.7
In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen
hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. Het is verboden tussen de verkoopstands
of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie kunnen in gevaar brengen of
vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes die ter beschikking van de klanten
worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet
verhinderen.
Artikel H.4.2.3.8
De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien.
Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een sleutel
gesloten worden. Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden,
draaien naar binnen open en moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en
vergrendeld openblijven. Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type,
die bij gewone druk alleen naar binnen kunnen draaien maar bij een sterkere druk naar buiten
kunnen draaien; deze hoeven niet permanent en vergrendeld open te blijven tijdens de
openingsuren van de inrichting. Deuren die uitsluitend gebruikt worden in geval van nood, mogen
boven de openbare weg opendraaien. De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen
verbinden moeten in beide richtingen opendraaien. Draaideuren en draaipaaltjes zijn in uitgangen
slechts in overtal toegelaten.
Artikel H.4.2.3.9
Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij, bij het uitvallen van de elektrische
stroom of een ander defect, vanzelf in open stand worden gebracht en mits zij op een eenvoudige
wijze (met zogenaamd paniekbeslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin.
Artikel H.4.2.3.10
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken
dragen.
Artikel H.4.2.3.11
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren of de
nuttige breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en wegen die naar die uitgangen
leiden.
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Artikel H.4.2.3.12
§ 1. De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen, die
naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de in artikel 295, 5° gegeven reddingstekens.
§ 2. De zichtbaarheid van de reddingstekens wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als
door de veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit alle delen van de voor het publiek toegankelijke
lokalen goed waarneembaar zijn
Afdeling 4: Verlichting en elektrische installaties
Artikel H.4.2.4.1
De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige
verlichtingsbron.
Artikel H.4.2.4.2
In de inrichting moet een veiligheidsverlichting worden aangebracht met een voldoende lichtsterkte
om een veilige ontruiming te verzekeren. Deze veiligheidsverlichting moet automatisch en
onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de verlichting:
- zij moet tenminste één uur zonder onderbreking kunnen functioneren;
- zij moet voldoen aan de voorschriften van de NBN L 13-005 (fotometrische en colorimetrische
voorschriften) en C 71-100 (installatieregels en instructies voor de controle en het onderhoud) en C
71-598-222 (autonome noodverlichtingstoestellen);
- zij moet tenminste 5 lux leveren.
Afdeling 5: Verwarming en brandstof
Artikel H.4.2.5.1
In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden
genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen.
Artikel H.4.2.5.2
De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aangesloten
zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer van de verbrandingsproducten. De schoorstenen en
rookkanalen worden opgetrokken in niet ontvlambare materialen
Artikel H.4.2.5.3
Noch verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte, noch recipiënten met vloeibare
brandstoffen zijn toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen.
Artikel H.4.2.5.4
§ 1. De stookinstallatie van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad moeten elk in een
afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd, dat niet rechtstreeks in verbinding staat
met de lokalen, toegankelijk voor het publiek.
§ 2. De binnenwanden moeten een Rf hebben van tenminste 1 uur en de deur(en) in deze wanden
moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste een half uur.
§ 3. De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad zich bevindt en de
stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn; zij moet tenminste één
afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats, buiten deze lokalen.
Artikel H.4.2.5.5
De gasmeters zijn opgesteld in een goed verluchte ruimte, waarin alles wordt geweerd wat het
brandrisico verhoogt. Deze ruimte is gelegen buiten de voor het publiek toegankelijke delen van de
inrichting en buiten de stookplaats.
Artikel H.4.2.5.6
Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de exploitant
de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de buitengevel
doeltreffend worden aangeduid met een coördinatenplaatje. De gasinstallatie moet uitgerust
worden met gasdetectie en een hieraan gekoppelde automatische afsluiter.
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Artikel H.4.2.5.7
Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas mogen niet in een kelderverdieping worden
geplaatst; zij moeten ofwel in de open lucht ofwel in een daartoe bestemd en behoorlijk verlucht
lokaal ondergebracht worden.
Afdeling 6: Waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen
Artikel H.4.2.6.1
De exploitant moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de omstandigheden.
In de lokalen toegankelijk voor het publiek, moeten snelblussers van het type 6 kg ABC poeder (of
een gelijkwaardig alternatief in overleg met de brandweer) goed verdeeld aangebracht worden a
rato van één stuk per 150 m² met een minimum van twee snelblussers. In de nabijheid van de
stookplaats moet een toestel met 6 kg poeder ABC opgesteld zijn, indien de verwarming niet
gebeurt met aardgas.
Artikel H.4.2.6.2
De branders gevoed door vloeibare brandstof dienen te worden uitgerust met een automatische
blusinstallatie.
Artikel H.4.2.6.3
Frituurketels dienen voorzien van een goed sluitend metalen deksel of een vuurdeken.
Artikel H.4.2.6.4
§ 1. Winkels voor kleinhandel waarvan de oppervlakte groter is dan 500 m² moeten worden
uitgerust met minstens één haspel. Ieder punt van het publiektoegankelijke deel moet bereikbaar
zijn met de waterstraal van de haspel.
§ 2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst,
op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld
zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.
§ 3. De inrichting moet op het openbare telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabijheid
van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, moeten de
oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar aangeduid worden. Mobiele telefonie komt
niet in aanmerking.
§4. Al het personeel moet over de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden. Sommige
personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun functies,
moeten geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van
de inrichting.
§ 5. Er mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten vergaard worden.
Artikel H.4.2.6.5
De maatregelen dienen getroffen om brandrisico's, verwekt door het roken, te weren. Asbakken
moeten in voldoende getal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn; zij dienen leeggemaakt in een
metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel of van het type "vlamdovend".
Hoofdstuk III: Voorschriften voor inrichting en herinrichting van voor het publiek toegankelijke
lokalen
Afdeling 1: Toepassingsgebied
Artikel H.4.3.1.1
Wanneer uitbreidingswerken worden uitgevoerd aan een bestaande inrichting, moet de ganse
inrichting voldoen aan de bepalingen van artikel H.4.2.1.1.
Afdeling 2: Bouwmaterialen versieringen
Artikel H.4.3.2.1
§ 1. De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke lokalen met inbegrip van aanhorigheden zoals aanrechtkeukens, keukens, waarin alle vaste bak- en
braadtoestellen uitgerust zijn met een vaste automatische blusinstallatie welke gekoppeld is aan
een mechanisme dat bij in werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit,
muurkasten, lokalen, die als drankopslagplaats gebruikt worden, en hun uitgangen - met de
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overige delen van het gebouw, dienen een Rf van tenminste één uur te hebben.
§ 2. Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die
analoog is aan deze die beschreven is voor een getest plafond met een Rf van tenminste één uur,
kunnen toegestaan worden.
§ 3. De deuren in deze binnenwanden dienen een Rf van tenminste een half uur te hebben. Zij
moeten geplaatst worden door een gecertificeerde plaatser en zelfsluitend of bij brand zelfsluitend
zijn.
§ 4. De valse plafonds dienen, alleen wat het criterium van een stabiliteit bij brand betreft, een Rf
te hebben van tenminste een half uur.
Artikel H.4.3.2.2
Het zichtbare oppervlak van (valse) plafonds en van balken moet niet-ontvlambaar of van het type
met zeer trage vlamvoortplanting zijn. Voor de toepassing van dit artikel worden daklichten,
koepels of lichtstraten niet beschouwd als plafonds of valse plafonds.
De graad van ontvlambaarheid wordt bepaald in de vigerende wetgeving. Het zichtbare oppervlak
van de (valse) verticale wanden, van kolommen en van de trappen, alsook de normale, functionele
stoffering (gordijnen en overgordijnen aan ramen, vaste muurbekleding enz. moet moeilijk
ontvlambaar of van het type met trage vlamvoortplanting zijn.
Het zichtbare oppervlak van de (valse) vloeren alsook de vloerbekleding moeten gemiddeld
ontvlambaar of van het type met gemiddelde vlamvoortplanting zijn.
Afdeling 3: Uitgangen, deuren en trappen
Artikel H.4.3.3.1
De bepalingen van de artikelen H.4.2.1.1 tot en met H.4.2.3.12 zijn van toepassing voor deze
inrichtingen met dien verstande dat:
- de minimum breedte van de uitgangen, uitgangswegen en uitgangstrappen 80 cm bedraagt;
- de trappen gebouwd na het in voege treden van onderhavig reglement, dienen gemaakt uit nietbrandbare materialen; zij hebben een aantrede van tenminste 24 cm; de optrede mag niet meer
dan 18 cm bedragen; de trappen moeten uit rechte delen bestaan.
Afdeling 4: Verlichting en elektrische installaties, verwarming en brandstof, waarschuwing, alarm
en brandbestrijdingsmiddelen
Artikel H.4.3.4.1
De bepalingen van de artikelen H.4.2.4.1 tot en met H.4.2.6.5 zijn eveneens van toepassing voor
deze inrichtingen.
Hoofdstuk IV: Controle, afwijkingen, administratieve maatregelen
Afdeling 1: Keuringen en herkeuringen
Artikel H.4.4.1.1
De elektrische installaties moeten voldoen aan de bepalingen van het algemeen reglement op de
elektrische installaties (AREI).
Artikel H.4.4.1.2
§ 1. De elektrische installatie(s) inclusief de veiligheidsverlichting, evenals de gasinstallatie(s), het
materiaal voor brandbestrijding en de verwarmingsinstallatie(s) inclusief warmwatertoestellen, de
schoorstenen en rookkanalen moeten jaarlijks aan een grondige controle onderworpen worden.
Deze controles zullen, in zoverre van rijkswege agenten of organismen erkend werden, aan één of
meer van deze worden toevertrouwd. Bij ontstentenis daarvan, zal een beroep gedaan worden op
bevoegde technici.
§ 2. De data van die controles en de gedane vaststellingen worden genoteerd in een register en,
wat de blustoestellen betreft, ook op een controlekaart, die aan de toestellen wordt vastgemaakt.
§ 3. Het register en de controlekaart moeten steeds ter beschikking van de burgemeester en van
de bevoegde ambtenaren gehouden worden. Iedere vermelding in het register wordt gedateerd en
ondertekend.
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§ 4. Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controles, moet de exploitant en of eigenaar
onmiddellijk het passende gevolg geven met een maximum termijn van 15 dagen.
Artikel H.4.4.1.3
De exploitant zal het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich telkens ervan te hebben
vergewist dat aan de voorschriften van dit reglement voldaan is.
Artikel H.4.4.1.4
De exploitant zal te allen tijde toegang tot de inrichting verlenen aan de burgemeester en de
bevoegde ambtenaren. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften van
onderhavige verordening zijn nageleefd wat betreft de reactie bij brand van de bouwmaterialen en
de weerstand tegen brand van de bouwelementen.
Artikel H.4.4.1.5
De exploitant is ertoe gehouden, zo haast mogelijk en tenminste een maand op voorhand, aan de
burgemeester schriftelijk kennis te geven van de opening en heropening van een inrichting
toegankelijk voor het publiek in de zin van artikel H.4.1.1.
Afdeling 2: Afwijkingen
Artikel H.4.4.2.1
In verband met de voorschriften van onderhavig reglement kan de burgemeester uitzonderlijk
afwijking verlenen. De vraag tot het verkrijgen van een afwijking moet ingediend worden aan de
hand van een gedetailleerd verslag, dat de redenen vermeldt, waarom een afwijking noodzakelijk
wordt geacht. Bij het verlenen van een afwijking is de exploitant ertoe gehouden de aanvullende
voorzorgsmaatregelen, die eventueel door de burgemeester worden opgelegd, uit te voeren.
Artikel H.4.4.2.2
Onverminderd de voorschriften van onderhavig reglement, neemt de exploitant de nodige
maatregelen, door de omstandigheden aangewezen om:
- brand te voorkomen;
- ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
- in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren en
de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen.
Artikel H.4.4.2.3
De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelingen opleggen.
De burgemeester kan tevens, ter vrijwaring van de openbare veiligheid, tot sluiting van de
inrichting overgaan.
Hoofdstuk V: Inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar het maximum aantal personen 10 tot
49 kan bedragen
Artikel H.4.5.1
Voor de inrichtingen waarvan het maximale aantal personen 10 tot 49 kan bedragen gelden
volgende maatregelen:
- de uitgang dient minstens 80 cm breed te zijn;
- minstens één snelblusser van het type 6 kg ABC poeder moet aangebracht worden;
- frituurketels moeten voorzien zijn van een blusdeken;
- de voorschriften van de artikelen H.4.2.1.1 tot en met H.4.2.3.12 en H.4.4.1.1 tot en met
H.4.4.2.3;
- de elektrische installatie(s) moet(en) slechts vijfjaarlijks aan een grondige controle onderworpen
worden.
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Titel 5: Blussen van branden
Artikel H.5.1
Iedereen is verplicht te dulden dat door, of vanwege de bevoegde politie- of brandweerdiensten,
alle maatregelen getroffen worden die voor het bestrijden van brand, tot afwending van
brandgevaar, ter voorkoming van uitbreiding van brand, of ter afwering van gevaar voor de
openbare veiligheid, nodig geoordeeld worden.
Artikel H.5.2
De bewoners en de gebruikers van in nabijheid gelegen gebouwen zijn verplicht, met het oog op
het aanvoeren van water, onmiddellijk de bevelen van de bevoegde politie- of brandweerdiensten
op te volgen.
Artikel H.5.3
De personen die zich bij een brand bevinden, zullen de hulp moeten verlenen die door de bevoegde
politie- of brandweerdiensten gevorderd wordt.
Artikel H.5.4
Behoudens het in vorig artikel vermeld geval van verplichte hulpverlening, is het verboden zich te
begeven of te bevinden op het terrein dat ingeval van brand, door de politie in het belang van de
veiligheid van personen en goederen afgebakend is.
De personen wiens aanwezigheid, op of nabij de plaats van de brand, door de politie niet
noodzakelijk wordt geacht, moeten zich op het eerste bevel van de politie verwijderen.
Titel 6: Watervoorraden
Artikel H.6.1
Het is verboden voertuigen te parkeren of goederen op te stapelen, ook tijdelijk, wanneer hierdoor
de toegang tot, of het gebruik van watervoorraden voor het blussen van branden gehinderd of
verhinderd wordt.
Artikel H.6.2
Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens van de watervoorraden voor het blussen
van branden onherkenbaar te maken, te beschadigen, onzichtbaar te maken of te laten maken.
Artikel H.6.3
De personen die er bij sneeuwval toe gehouden zijn, voor de door hen gebruikte eigendom een
doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er tevens toe gehouden de bereikbaarheid van
de brandmonden en van de zuigputten te verzekeren.
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