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ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1:  
 
Het begrip ‘openbare weg’ wordt voor de toepassing van onderhavige verordening gedefinieerd 
als elke weg die, ongeacht zijn eigendom, door iedereen gebruikt wordt en door iedereen gebruikt 
mag worden. 
 
Het begrip ‘openbare plaats’ wordt voor de toepassing van onderhavige verordening gedefinieerd 
als de verzameling van de openbare weg, de terreinen die voor het publiek toegankelijk zijn en de 
niet – openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn. 
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TITEL I: OPENBARE VEILIGHEID 

Hoofdstuk 1: Veiligheid 

1
e
 afdeling: Uitstallen op de openbare weg en op openbare plaatsen. 

 
 
Artikel 2:  
 
Het is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester, de 
openbare weg geheel of gedeeltelijk in te nemen om: 
− koopwaar uit te stallen en te verkopen, 
− tenten, tafels, stoelen, kramen, terrassen, distributieautomaten of andere voorwerpen te 

plaatsen.  
 
In alle gevallen en onverminderd andere terzake geldende wetsbepalingen, moet op het voetpad 
een obstakelvrije ruimte van 1,5 meter beschikbaar zijn. De opstapplaatsen voor andersvaliden 
dienen steeds vrijgehouden te worden. 
 
Op verkeersvrije straten en pleinen dient steeds een vrije doorgang van tenminste 4 meter 
beschikbaar te zijn. 
 
Ook tijdens braderijen, markten en kermissen moet op de rijbaan een vrije doorgang van ten 
minste 4 meter beschikbaar zijn ten behoeve van het publiek en van de veiligheidskorpsen. 
 
Ter gelegenheid van braderijen is het verboden aan de handelaars, de verenigingen en de 
personen vreemd aan de straat of wijk waarin de braderij wordt gehouden, waren te verkopen, 
behoudens toelating van de burgemeester. 
 
Bij het plaatsen van terrassen voor horecazaken en andere verbruikslokalen moet de, 
overeenkomstig de toelating, toegemeten ruimte afgebakend worden op de wijze bepaald in de 
toelating. Windschermen moeten wegneembaar zijn. 
 
De voorwerpen geplaatst in strijd met deze voorschriften, worden door de politie, in het belang van 
de openbare veiligheid op de openbare weg, verwijderd op kosten en risico van degene in wiens 
opdracht ze geplaatst werden, nadat betrokkene door de politie in zijn verweer werd gehoord. 
Wanneer in de periode van één jaar twee of meer overtredingen worden vastgesteld kan de 
vergunning ambtshalve worden ingetrokken, nadat het college van burgemeester en schepenen 
betrokkene in zijn verweer heeft gehoord. 
 
Artikel 3:  
 
Kaatsen, volleybal, handbal, basketbal en andere spelen zijn toegelaten op de openbare pleinen 
die daartoe zijn ingericht. Het kan elders door de burgemeester worden toegelaten. 
 
Artikel 4:  
 
Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder voorafgaande kennisgeving aan 
de verantwoordelijke van de Lokale Politie. 
 
Artikel 5:  
 
Scheepstouwen en -trossen mogen alleen vastgemaakt worden aan de daartoe bestemde palen. 
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Artikel 6:  
 
De keldergaten in de voetpaden mogen slechts geopend worden gedurende de tijd nodig voor het 
in- en uitbrengen van de goederen. De passende veiligheidsmaatregelen moeten worden 
getroffen. 
 
Artikel 7:  
 
Plaatsen van containers op de openbare weg is enkel toegestaan mits een voorafgaande en 
schriftelijke vergunning van de burgemeester. 
 
 

2
e
 afdeling: Snoeien van planten die boven de openbare weg hangen 

 
Artikel 8:  
 
De eigenaars en/of houders van een onroerend goed moeten ervoor zorgen dat de planten op hun 
eigendom zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan: 
1. over de rijweg hangt op minder dan 4.50 meter boven de grond; 
2. over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,5 meter boven de 
grond; 
3. de luchtleidingen van het laagspanningsnet en de openbare verlichting hindert. 
 
Het snoeien zal gebeuren in samenspraak met het stadsbestuur. 
 
 

3
e
 afdeling: Beschadigingen  

 
Artikel 9: 
 
1. Het is verboden op onvoorzichtige wijze, al dan niet met het oogmerk om te beledigen, enig 

voorwerp of enige stof op iemand te werpen, dat hem kan schaden, hinderen of bevuilen; 
2. Het is 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 of besloten erven; 

3. Het is verboden andermans roerende goederen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
 
Artikel 10: 
 
Het is verboden afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk te beschadigen. 
 
 

4
e
 afdeling: Loterijen en kansspelen  

 
Artikel 11: 
 
Het is verboden op de openbare weg of op plaatsen, grenzend aan de openbare weg, niet-
vergunde loterijen of andere kansspelen te organiseren. 
De tafels, werktuigen en toestellen van de spelen of loterijen evenals de inzetten, de gelden, de 
waren, de voorwerpen of loten, aan de spelers voorgesteld, worden verbeurd verklaard. 
 
 

Hoofdstuk 2: Carnaval, ambulante handel, lawaai, manifestaties en 
vermakelijkheden 



7 

1
e
 afdeling: Carnaval en andere feestelijkheden 

 

Artikel 12: 
 
1. Buiten de carnavalsperiode, zoals bepaald in de jaarlijkse carnavalsverordening, is het 

verboden zich gemaskerd op de openbare weg te begeven. 
2. Bedienaars van kermisattracties dienen op de hoogte te zijn van alle gebruiksaanwijzingen en 

noodprocedures die betrekking hebben op hun attractie. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, 
kan de inrichting door het college van burgemeester en schepenen worden gesloten na 
betrokkene in zijn verweer te hebben gehoord.  

3. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de plaatsen waar en de periodes 
waarbinnen kermissen, foren en feestelijkheden op de openbare weg plaatsvinden tenzij dit 
reeds door een gemeenteraadsbesluit werd geregeld.  

 
 

2
e
 afdeling: Ambulante handel 

 
 
Artikel 13: 
 
Behoudens de door de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen vergunde 
standplaatsen is het verboden ambulante handel uit te oefenen zowel op privaatterrein als op het 
openbaar domein. 
 
De ambulante handelaar dient zich steeds te gedragen naar de door de politie en de overheid 
opgelegde instructies inzake openbare veiligheid en openbare orde. 
 
Artikel 14: 
 
Wanneer de politie een overtreding vaststelt, kan zij het materieel en de koopwaren van de 
ambulante handelaars laten verwijderen en in verzekerde bewaring houden tot wanneer het 
verbod wordt opgeheven. Dit sluit de toepassing van de strafbepalingen bij overtreding niet uit. De 
verwijdering en bewaring van materieel en koopwaren worden in het proces – verbaal vermeld. 
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3
e
 afdeling: Lichtstralen 

 
Artikel 15: 
 
Het gebruik van lichtbronnen in open lucht is beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en 
veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet functionele lichtoverdracht naar de 
omgeving maximaal wordt beperkt. Het in de lucht projecteren van stilstaande of bewegende 
lichtstralen van groot vermogen en lichtintensiteit voor publicitaire, artistieke of  andere 
doeleinden, is verboden. Mits een voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester 
kan hiervan worden afgeweken voor tijdelijke manifestaties. 
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op: 
− de openbare verlichting en de monumentenverlichting, geplaatst door of in opdracht van de 

stad Aalst en/of het Vlaamse Gewest 
− de specifieke verlichting van sportterreinen 
− de wettelijk verplichte verlichting op voertuigen 
− de vergunde lichtreclames 
 
 

4
e
 afdeling: Manifestaties  

 
Artikel 16: 
 
Alle manifestaties op de openbare weg zijn verboden behoudens voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van de burgemeester. 
Indien noodzakelijk wordt elk voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan en/of te verwonden 
verboden. 
Het dragen van helmen is gedurende de bovenvermelde manifestaties verboden. 
 
 

5
e
 afdeling: Lawaai 

 
Artikel 17: 
 
Het nodeloos maken van storend lawaai, nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kan worden verstoord is verboden. 
 
Artikel 17 bis: 
 
Onverminderd de toepassing van artikel 17, wordt het geluid van spelende kinderen als niet 
hinderlijk beschouwd. 
 
Artikel 18:  
 
De uitbaters van alle voor het publiek toegankelijke inrichtingen en de organisatoren van 
manifestaties, al dan niet met privaat karakter, zijn verplicht als een goed huisvader steeds de 
best beschikbare technieken toe te passen om te voorkomen dat de rust van de buurtbewoners 
wordt verstoord. 
 
 
Artikel 19: 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan bij het niet naleven – door een voor het publiek 
toegankelijke inrichting – van de artikelen 17 en/of 18 van deze verordening of enige andere ter 
zake doende wetgeving, de inrichting gedurende een periode van één dag tot drie maanden 
sluiten.  
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Ingeval van ontruiming door de politiediensten zal steeds een sluiting van minimaal één week 
worden opgelegd. 
Bij herhaling van gezegde overtredingen binnen de termijn van 1 maand, te rekenen vanaf de 
kalenderdag volgend op het einde van de in de vorige leden vermelde sluiting, kan het college van 
burgemeester en schepenen de inrichting definitief sluiten. 
Vooraleer enige, in dit artikel weerhouden maatregel, kan worden getroffen, wordt de betrokkene 
in zijn verweer gehoord. 
 
Artikel 20: 
 
Naast alle andere wettelijke bepalingen is de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 
burgemeester vereist voor: 

• het gebruik van muziek- of andere lawaaierige instrumenten of apparaten die personen in de 
omgeving kunnen hinderen. 

• het gebruik van luidsprekers, al dan niet op of in een voertuig opgesteld, behalve ter 
begeleiding van manifestaties of bij het uitoefenen van ambulante handel mits deze de 
bewoners uit de omgeving niet hinderen. Het gebruik is te allen tijde verboden in een zone 
van 300 meter rond ziekenhuizen, rustoorden en scholen gedurende de lesuren. 

• het gebruik van vuurwapens, voetzoekers, vuurwerk, modelvliegtuigen en dergelijke. 
 
Het gebruik van alarmkanonnen is toegelaten mits: 

• voorafgaande vergunning van de burgemeester, bij de aanvraag waarvan de technische 
identificatiegegevens van de betrokken kanonnen worden medegedeeld; 

• de plaatsing op minstens 100 meter van de omliggende woningen gebeurt en de loop van het 
kanon weg van die woningen wordt gericht; 

• de kanonnen niet werken tussen 19 uur en 10 uur; 

• de door de burgemeester opgelegde bijkomende modaliteiten worden nageleefd. 
 
 
Artikel 21:  
 
Tussen 19 uur en 10 uur is het gebruik van luidsprekers en geluidsinstallaties in open lucht 
verboden. 
 
Dit verbod geldt niet voor manifestaties die plaatsvinden: 
- binnen een gesloten omloop voor de duur van de manifestatie; 
- binnen de in functie van bepaalde festiviteiten of organisaties door het bestuur afgebakende 

zones voor de duur van de festiviteit of manifestatie. 
- de niet ingedeelde muziekactiviteiten waarvoor door het college van burgemeester en 

schepenen overeenkomstig de bepalingen van artikel 6. 7. 3 van Vlarem II een toelating werd 
verleend. 

 
Voor alle manifestaties waarbij (een) luidspreker(s) of geluidsinstallatie(s) word(t)(en) gebruikt 
bepaalt de burgemeester de modaliteiten voor dat gebruik. 
 
Artikel 22:  
 
De burgemeester kan het gebruik van werktuigen en toestellen, die buitengewoon luidruchtig zijn, 
onderwerpen aan voorwaarden inzake intensiteit en tijdsduur van de geluidsoverlast. 
 
Artikel 23:  
 
Het gebruik van gazonmaaiers, betonmolens, kettingzagen en alle andere kleine machines met 
ontploffingsmotor is verboden, tenzij deze motoren uitgerust zijn met een doeltreffende 
knaldemper, zodat de rust van de inwoners niet verstoord wordt. Het gebruik van deze machines 
is verboden op zon- en feestdagen. 
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Artikel 24:  
 
De houders van dieren moeten alle diervriendelijke maatregelen treffen om aanhoudend en/of 
storend lawaai voor de buurt te voorkomen. 
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6
e
 afdeling: Sport- en recreatiecentra 

 
Artikel 25:  
 
Het is verboden in de stedelijke sport- en recreatiecentra in het bezit te zijn, binnen te brengen of 
te laten binnenbrengen van, voor de openbare orde, gevaarlijke voorwerpen. Indien noodzakelijk 
kan elk voorwerp dat gebruikt kan worden voor het slaan en/of verwonden in beslag genomen 
worden. 
 
Artikel 26:  
 
Het is verboden binnen het voetbalstadion Pierre Cornelis Aalst en in de onmiddellijke omgeving 
ervan, langs de openbare weg, op eender welke wijze, vlaggen, spandoeken, slogans, kentekens 
en/of symbolen - die de openbare rust en orde kunnen verstoren - op te hangen of te laten 
ophangen, te dragen, tentoon te spreiden, te verkopen of te laten verkopen. 
 
Artikel 27: 
 
Tenzij mits voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden in het 
voetbalstadion Pierre Cornelis en in de onmiddellijke omgeving ervan, hetzij op de openbare weg, 
hetzij op private eigendommen een tapkast te plaatsen voor het verkopen van warme en/of koude 
dranken, zowel alcoholhoudende als niet-alcoholhoudende. 
 
Artikel 28:  
 
Het is verboden in de kantine van de voetbalclub Eendracht Aalst, gelegen Pierre Cornelis-stadion 
dranken te verkopen in glazen of andere breekbare materialen vanaf één uur voor de er 
georganiseerde voetbalwedstrijden. Dit verbod geldt eveneens voor andere door de burgemeester 
aangeduide herbergen, frituren, kramen van ambulante handelaars en automaten. Na de wedstrijd 
beslist de verantwoordelijke van de politie of deze maatregel blijft gelden. 
 
Artikel 29:  
 
De uitbaters nemen alle nodige maatregelen teneinde het gebruik van breekbare recipiënten op 
de openbare weg te verhinderen. 
 
Artikel 29bis:  
 
Het sportplein aan Ontmoetingshuis De Brug, gelegen te Hertshage 11-19 te 9300 Aalst, is 
slechts toegankelijk voor het publiek van 8:00 's morgens tot 22:00 uur 's avonds. 
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Hoofdstuk 3: Milieubescherming 

1
e
 afdeling: Bescherming van de waterkwaliteit 

 
 
Artikel 30:  
 
− Met uitzondering van de rioolaansluitingen en de vergunde of gemelde lozingspunten is het 

verboden afvalstoffen te werpen of te lozen in waterlopen, vijvers, waterpartijen, sloten of 
beken van het openbaar domein of van privé-eigendommen, die in eerstgenoemde uitmonden 
en het water ervan kunnen bevuilen of de normale loop ervan kunnen hinderen met 
uitzondering van de vergunde rioolaansluitingen. 

− Elke nieuw gebouwde woning moet uitgerust zijn met een aansluiting voor afvalwater richting 
straat, ook al kan deze voorlopig niet gebruikt worden. 

− Elke woning die zich bevindt aan een met riolering uitgeruste weg, dient het afvalwater te 
lozen in deze riolering. 

 
Hieromtrent bestaat ook de bouwverordening op de scheiding van hemelwater en afvalwater. 
 

2
e
 afdeling: Bescherming van openbare parken, plantsoenen, natuurgebieden en 

bossen 

 
Artikel 31: 
 
− Parken en plantsoenen zijn: 

al de openbare ruimten aangelegd met gras, bloemperken, heesters, naaldgewassen of 
bomen en de wegen die zich in deze beplante ruimte bevinden. 
De hierna vermelde voorschriften, die betrekking hebben op openbare parken, gelden ook, 
telkens dit zin heeft, voor de bloemschalen en bloembakken behorend aan het stadsbestuur 
en opgesteld langs de openbare weg of aan openbare gebouwen; 

− Openbare natuurgebieden zijn:  
 openbare terreinen met natuurlijke fauna en flora; 
− Openbare bossen zijn: 

openbare grondoppervlakten waarvan bomen en houtachtige struikvegetatie het belangrijkste 
bestanddeel uitmaken, die een eigen fauna en flora hebben en die één of meer functies 
vervullen. 

 
Artikel 32:  
 
In de openbare parken, plantsoenen, natuurgebieden, waterpartijen en bossen is het steeds 
verboden: 

− schade aan te richten en/of te bevuilen, evenals om het even welke hinder te veroorzaken; 

− zich te verplaatsen met gelijk welk voertuig, behoudens deze voorzien in het intern reglement; 

− honden te laten loslopen, uitgezonderd in de daartoe aangeduide losloopzones; 

− honden aan de leiband op de aanplantingen te leiden. 
 
Artikel 33:  
 
Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden: 
− in de waters van de openbare parken, plantsoenen, natuurgebieden en bossen te vissen 

behoudens op de wijze zoals voorzien in het intern reglement; 
− op gelijk welke wijze vissen of andere dieren uit de vijvers te verwijderen; 
− supplementaire vissen of andere dieren in de stadsvijvers te plaatsen; 
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− op de stadswaters te varen met boten, vlotten of eender welke watersport te beoefenen; 
− in de openbare parken, plantsoenen, natuurgebieden en bossen koopwaren uit te stallen, 

schouwspelen te vertonen of muziekuitvoeringen te houden. 
 

3
e
 afdeling: Water 

 
Artikel 34:  
 
Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden op het ijs 
te gaan van de waterlopen of vijvers van het openbaar domein. 
 
Artikel 35:  
 
Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester mag niet gebaad worden in 
de visvijvers of andere waters van openbare parken, plantsoenen, bossen en natuurgebieden. 
Het is steeds verboden dieren te laten baden in deze waters. 
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Hoofdstuk 4: gebouwen en eigendommen 

Artikel 36:  
 
De door het stadsbestuur opgerichte clubhuisjes voor kaarters zijn prioritair toegankelijk voor 
gepensioneerden en andersvaliden. Handelingen in strijd met het intern reglement zijn niet 
toegelaten. 
 
Artikel 37: 
Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans onroerend goed te komen, 
erover te gaan of zijn dieren erover te doen lopen, wanneer zulks de openbare veiligheid, rust en 
gezondheid in het gedrang brengt. 
 

Artikel 38: 
Elkeen is verplicht het nodige te doen om ongevallen te vermijden die het gevolg zijn van 
ouderdom, bouwvalligheid of gebrek aan herstel of onderhoud van gebouwen waarvoor men 
verantwoordelijk is. 
 

Artikel 39: 
1. Geen schoorsteenpijp, noch enige andere buis of voorziening om rook, damp of gassen te 
geleiden, mag op de openbare weg uitkomen. 
2. Voor gevels, die zich aan de rooilijn bevinden, is het eerste lid niet van toepassing op de 
afvoerkanalen van de verbrandingsproducten, afkomstig van installaties voor gaswandtoestellen, 
noch op ventilatiekanalen, voor zover deze afvoer – of ventilatiekanalen zich bevinden op ten 
minste 2,20 meter hoogte, te rekenen vanaf de begaanbare weg, en op ten minste 50 centimeter 
van de perceelgrens. 
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Hoofdstuk 5: Vuur, brand, brandpreventie en rampen 

1
e
 afdeling: Vuur, brand en rampen 

 
Artikel 40:  
 
Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, een open vuur 
te maken op de openbare weg of op minder dan 100 meter afstand van de openbare weg, van 
gebouwen, vaste constructies of woningen. 
 
Artikel 41:  
 
Het is verboden teer, pek, rubber of andere stoffen en producten, die een sterk ruikende of 
prikkelende geur en/of rook verspreiden, te verbranden. 
 
 
Artikel 42:  
 
1. Het maken van een open vuur in de woning is verboden. 
2. Alle verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten aangesloten zijn op een 
schoorsteen of op een speciale inrichting voor de afvoer van de verbrandingsgassen. 
 
Artikel 43:  
 
Ter preventie van brandgevaar of burenhinder zijn de eigenaars, bewoners of gebruikers van 
gebouwen of woningen verplicht schouwen, schoorstenen, of andere constructies die rook of vuur 
naar buiten leiden in behoorlijke staat te houden. 
Schoorstenen of andere constructies moeten jaarlijks gereinigd worden om de uitstoot van roet of 
andere stoffen tot een minimum te beperken. 
Het is verboden deze schouwen, schoorstenen of andere constructies door het vuur te reinigen. 
 
Artikel 44:  
 
Het is verboden in gebouwen of ruimtes waar stro, hooi, petroleum of andere gemakkelijk 
brandbare of ontvlambare stoffen of producten voorhanden liggen, enig vuur te maken of 
toestellen te gebruiken die brand of ontploffing kunnen veroorzaken of bevorderen. Als 
uitzondering geldt enkel de schriftelijke toestemming met beschrijving van de toestellen of vuren, 
afgeleverd door de officier-dienstchef van de brandweer, als vervanger van de burgemeester. 
 
Artikel 45:  
 
De hydranten moeten altijd vrij blijven en gemakkelijk toegankelijk zijn. 
Het is verboden de op de gevels of op andere plaatsen aangebrachte tekens om de 
waterbevoorradingspunten of afsluitkranen voor aardgas aan te wijzen, te veranderen, te 
beschadigen, te verwijderen of onzichtbaar te maken. 
 



16 

2
e
 afdeling: Brandpreventie en bestrijding in inrichtingen gewoonlijk voor het 

publiek toegankelijk 
 
§1 Terminologie 
 
Artikel 46:  
 
De in deze verordening gebruikte terminologie is analoog aan bijlage 1 “Terminologie” van het 
Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand 
en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere 
wijzigingen. 
 
Artikel 47:  
 
1. Oppervlakte: de afmeting die binnen de muren van de lokalen waar het publiek 
gewoonlijk toegang heeft (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten 
wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, tapkasten en ander meubilair of 
goederen. 
2. Verzekering objectieve aansprakelijkheid: verzekering afgesloten conform het Koninklijk 
Besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 
1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (B.S. 30 augustus 1991). 
 
§2 Toepassingsgebied 
 
Artikel 48:  
 
De exploitanten van alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn moeten, op 
eigen verantwoordelijkheid, het maximum aantal personen vaststellen dat zich gelijktijdig binnen 
de inrichting mag bevinden.  De exploitant dient rekening te houden met de hieronder aangegeven 
verhoudingen: 
1. in winkels één per 3m² oppervlakte; 
2. in zalen/lokalen/restaurants/koffiehuizen waar uitsluitend zitplaatsen zijn aangebracht: het 

aantal zitplaatsen; 
3. in café’s en dansgelegenheden: één per m² oppervlakte. 
Elke exploitant moet een schriftelijke verklaring indienen bij het stadsbestuur betreffende het 
maximum aantal personen dat zich gelijktijdig in zijn inrichting mag bevinden. 
 
Artikel 49:  
 
De hierna volgende bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op alle inrichtingen die 
gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde 
voorwaarden toegelaten, en waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen 50 of meer 
bedraagt. 
Zij gelden niet voor: 

− inrichtingen in open lucht en tijdelijke inrichtingen zoals tenten, kermisinrichtingen, circussen 
en dergelijke;  

− voor het publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor, uit hoofde van gevaar voor brand en/of 
paniek, een specifieke reglementering van toepassing is; 

− gebouwen en lokalen bestemd voor erediensten; 

− musea; 

− bibliotheken; 

− kantoren. 
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Artikel 50:  
 
Het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen moet aangeduid worden bij de ingang(en) 
van de inrichting. 
De aanduiding heeft een formaat A5, witte achtergrond, rood omrand met zwarte opschriften 
volgens het model, gevoegd in bijlage 1. 
De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt de nodige maatregelen om overschrijding 
van dit aantal te voorkomen. 
 
§3 Toegangswegen 
 
Artikel 51: 
 
De inrichting dient voldoende bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdienst, 
zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden. 
 
 
§4 Materialen 
 
Artikel 52:  
 
1. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede 

gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als 
bouwmateriaal voor wanden, plafonds en valse plafonds, aangewend worden. 
 
Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld  zoals gordijnen en 
overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of -stof rechtstreeks geplakt op de 
wanden. 

 
2. De versieringen, luifels en tochtportalen moeten zodanig worden aangebracht dat zij niet 

leiden tot een opeenhoping van vuilnis, afval en dergelijke. 
 
§5 Ontruiming 
 
Artikel 53:  
 
De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen, deuren en 
wegen die ernaartoe leiden moeten een snelle en gemakkelijke evacuatie verzekeren. 
Uitgangen leiden naar een veilige ruimte van waaruit de openbare weg bereikbaar is. 
 
Artikel 54:  
 
Lokalen of verdiepingen van inrichtingen, waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten 
personen honderd of meer bedraagt, moeten over tenminste twee afzonderlijke uitgangen 
beschikken.  
Indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt, dient het aantal afzonderlijke 
uitgangen 2 + n te bedragen, waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 
1000 van de maximale bezetting van de inrichting. 
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico 
en de configuratie van de lokalen. 
 
Artikel 55:  
 
De breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die ernaartoe leiden 
moeten minstens 0,80 m bedragen. 
De voorgaande bepaling is niet van toepassing op de doorgangen tussen de kassa's van 
zelfbedieningszaken van de kleinhandel. 
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Artikel 56:  
 
Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of op ondergrondse verdiepingen lokalen heeft die 
gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, moeten deze met vaste trappen uitgerust zijn. 
Verdiepingen waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen honderd of meer 
bedraagt, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door tenminste twee afzonderlijke trappen. 
Verdiepingen waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen vijfhonderd of meer 
bedraagt, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door tenminste drie afzonderlijke trappen. 
Het minimum aantal trappen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en 
de configuratie van de lokalen. 
 
Artikel 57:  
 
De breedte, in centimeters uitgedrukt, van uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die naar 
een deur leiden moet gelijk zijn aan het aantal personen die geacht worden ervan gebruik te 
maken ingeval van ontruiming.  
De totale breedte van de trappen moet gelijk zijn aan het aantal personen die geacht worden 
ervan gebruik te maken om de uitgangen van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 
voor dalende trappen en met 2 voor stijgende trappen. 
Bij de berekening van de breedte gaat men ervan uit dat alle personen die zich op een bepaalde 
verdieping bevinden samen op de eerstvolgende verdieping aankomen en dat die verdieping 
ondertussen ontruimd is. 
 
Artikel 58:  
 
Om aan de eisen van artikel 56 en 57 te voldoen: 

− komen roltrappen, evenals hellende vlakken waarvan de helling groter is dan tien ten 
honderd, niet in aanmerking; 

− moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20cm, 
een optrede van maximum 18cm en een helling van maximum 75% (maximale hellingshoek 
37°).  

Wenteltrappen kunnen toegestaan worden mits hun aantrede op de looplijn minimum 24cm 
bedraagt. 
 
Artikel 59:  
 
De trappen moeten aan beide zijden uitgerust zijn met leuningen. Voor de trappen met een nuttige 
breedte kleiner dan 1,20m is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen. 
De roltrappen moeten zowel aan het begin als aan het einde kunnen stilgelegd worden. 
 
Artikel 60:  
 
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 in gevaar kunnen brengen of vertragen. 
De exploitant zorgt ervoor dat de winkelwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden 
gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen. 
 
Artikel 61:  
 
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.   
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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 open blijven. 
Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type, die bij gewone druk 
alleen naar binnen kunnen draaien maar bij sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien: die 
hoeven niet permanent en vergrendeld open te blijven tijdens de openingsuren van de inrichting. 
De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen 
opendraaien. 
Draaideuren en draaipaaltjes, zelfs in de binnen gelegen uitgangswegen geplaatst, zijn slechts 
toegelaten als aanvulling van de deuren en doorgangen die vereist zijn in toepassing van de 
bepalingen vervat in voorgaande artikelen. 
Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden mits zij, bij het uitvallen van de 
energiebron die de deur in werking stelt of bij een ander defect, vanzelf in open stand worden 
gebracht en de totale breedte van de deuropening vrijmaken. 
 
Artikel 62:  
 
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen 
op de trappen en wegen,  in uitgangswegen en uitgangen en aan de deuren die ernaartoe leiden 
of de nuttige breedte ervan te verminderen. 
 
Artikel 63:  
 
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen 
betreffende de veiligheids – en gezondheidssignalering op het werk. 
De exploitant moet de zichtbaarheid van de reddingsborden verzekeren, zowel door de normale 
verlichting als door de veiligheidsverlichting. De reddingsborden moeten vanuit alle delen van de 
lokalen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn goed waarneembaar zijn. 
 
Artikel 64:  
 
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 
merkteken dragen. 
 
§6 Liften 
 
Artikel 65: 
 
De liftmachinekamer dient gecompartimenteerd. De binnenwanden moeten een Rf van minstens 1 
uur hebben. De deur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste een 
half uur. 
 
Artikel 66: 
De liftmachinekamer moet ten allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn. De nodige middelen dienen 
voorhanden te zijn om personen, in de lift opgesloten, te kunnen ontzetten. 
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§7 Verlichting 
 
Artikel 67: 
 
1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. 

Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron. 
2. In de inrichtingen 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 normale verlichting; zij moet tenminste één uur zonder onderbreking kunnen 
functioneren. 

 
§8 Verwarming van de lokalen 
 
Artikel 68:  
 
In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 
genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. 
Zo moeten onder meer de verwarmingstoestellen zodanig opgevat en opgesteld zijn, dat ze 
voldoende veiligheidswaarborgen bieden. 
 
Artikel 69:  
 
De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen 
aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer van de verbrandingsproducten.  
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte, noch recipiënten met vloeibare 
brandstoffen zijn toegelaten in de lokalen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. 
 
Artikel 70:  
 
De stookinstallatie van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad moeten elk in een 
afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. 
De binnenwanden van die lokalen moeten een Rf van tenminste één uur hebben, de deur(en) in 
deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste een half uur. De eis van 
compartimentering van de stookplaats vervalt indien het totaal nuttig warmtevermogen van de 
stookinstallatie kleiner is dan 30kW. 
 
Artikel 71:  
 
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 gemakkelijke bereikbare plaats. 
 
Artikel 72:  
 
De brandstoffenvoorraad voor vloeibare brandstoffen dient ingekuipt conform de Vlarem 
wetgeving. 
 
Artikel 73:  
 
Op de gastoevoerleiding dient buiten het gebouw een afsluiter aangebracht. 
De afsluiter dient doeltreffend aangeduid te zijn. 
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Artikel 74:  
 
Opslag van recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas is verboden in de 
kelderverdieping. De opslag moet geschieden in de open lucht ofwel in een daartoe bestemd en 
behoorlijk verlucht lokaal. 
 

§9 Brandbestrijdingsmiddelen 
 
Artikel 75:  
 
In akkoord met de brandweer dient de exploitant voldoende brandbestrijdingsmiddelen aan te 
brengen. 
In de inrichting dienen tenminste twee bluseenheden, aangepast aan het risico en conform de 
Belgische normen, aanwezig te zijn. 
In de onmiddellijke nabijheid van frituurketels moet een goed afsluitend metalen deksel 
beschikbaar zijn. 
Daar waar met open vlam wordt gewerkt moet een “branddeken” beschikbaar zijn. 
 
Artikel 76:  
 
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen de vorst, 
op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld 
zijn. 
Het brandbestrijdingsmaterieel moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 
 
Artikel 77:  
 
Vanuit de inrichting moet de melding van de ontdekking of van de detectie van een brand 
onverwijld aan de brandweerdiensten kunnen overgemaakt worden. 
De oproepnummers van de hulpdiensten dienen duidelijk zichtbaar aangebracht te zijn in de 
inrichting. 
 
Artikel 78:  
 
Al het personeel moet omtrent 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. 
 
Artikel 79:  
 
De maatregelen dienen getroffen om brandrisico's verwekt door het roken, te weren.  Asbakken 
moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn. Zij dienen geledigd in een 
metalen recipiënt, voorzien van een goed afsluitend metalen deksel of van het type "vlamdovend". 
 
Artikel 80:  
 
In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of 
producten vergaard worden. 
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§10 Controles, veiligheidsregister, plannen, waarschuwing en alarm, afscheiding 
 
Artikel 81:  
 
De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een gekwalificeerd 
persoon (GP), hetzij door een externe dienst voor technische controles (EDTC): 
 
Installatie Controleorgaan Periodiciteit 
 
 
liften EDTC conform KB 
roltrappen EDTC jaarlijks 
verwarming en rookkanalen GP jaarlijks 
hoogspanning EDTC jaarlijks 
alarm/branddetectie GP jaarlijks 
brandbestrijdingsmiddelen GP jaarlijks 
filters en kokers van dampkappen GP jaarlijks 
veiligheidsverlichting GP jaarlijks 
dichtheidsproef gasinstallatie GP 5-jaarlijks 
laagspanning EDTC 5-jaarlijks 
 
De installaties dienen bij elke wijziging aan de inrichting die de veiligheid kan beïnvloeden steeds 
aan een nieuwe controle onderworpen te worden. 
 
Artikel 82: 
 
In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen van de burgemeester en de 
bevoegde ambtenaren. In dit veiligheidsregister worden alle attesten van de controles uit 
artikel 81, verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid en vergunningen bewaard. 
Aan de brandbestrijdingsmiddelen dient een controlekaart de data van controle te bevestigen. 
Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle dient de exploitant onmiddellijk het passend 
gevolg te geven. 
 
Artikel 83:  
 
Een duidelijk leesbaar en overzichtelijk plan van de kelderverdiepingen dient uitgehangen in de 
onmiddellijke nabijheid van de trappen die ernaartoe leiden. Dit plan, op schaal getekend, duidt de 
verdeling en de bestemming aan van de lokalen evenals alle andere voor de brandweer nuttige 
inlichtingen. 
Dit plan dient bijgehouden te worden. 
 
Artikel 84:  
 
Uitgestrekte inrichtingen en inrichtingen die meerdere verdiepingen van een gebouw beslaan, 
moeten uitgerust zijn met een passende waarschuwings- en alarminstallatie. 
 
Artikel 85:  
 
Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn en die elkaar niet aanvullen moeten, 
met inbegrip van hun trap(pen), uitgangsweg(en), uitgang(en), deur(en) en wegen die er naartoe 
leiden, afzonderlijk beschouwd worden.  De onderlinge scheidingswanden moeten een Rf van 
tenminste één uur hebben en de deur(en) in deze binnenwanden moet(en) zelfsluitend zijn met 
een Rf van tenminste een half uur. 
 
 
§11 Bijkomende voorschriften inzake het inrichten, herinrichten en oprichten van inrichtingen 
waar het publiek gewoonlijk toegang heeft 
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Artikel 86:  
 
1. De scheidingswanden van lokalen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn – met 

inbegrip van aanhorigheden zoals aanrechtkeukens, muurkasten en lokalen die als 
drankopslagplaats gebruikt worden – en hun uitgangen, met de overige delen van het 
gebouw, dienen een Rf van tenminste één uur te hebben.  De deur(en) in deze 
scheidingswanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf. van tenminste een half uur. 

2. De plafonds en valse plafonds dienen te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het 
Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van 
brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en 
latere wijzigingen.  

3. De bekledingen voor de vloer, verticale wanden, plafonds en valse plafonds dienen te voldoen 
aan de bepalingen van bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van 
de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen. 

 
 
§12 Inspectie, vrijstellingen en administratieve maatregelen 
 
Artikel 87:  
 
1. De exploitant, en bij diens afwezigheid zijn aangestelde, zal het publiek niet tot de inrichting 

toelaten dan na zich telkens ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze 
verordening voldaan is. 

2. De burgemeester, het personeel van de brandweer en het personeel belast met de inspectie 
hebben ten allen tijde vrije toegang tot de in artikel 49 bedoelde inrichtingen. 
De exploitant is verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften van de artikelen van deze 
verordening zijn nageleefd. 

3. De exploitant is ertoe gehouden, zo snel mogelijk en tenminste één maand op voorhand, aan 
de burgemeester schriftelijk kennis te geven van de opening van een inrichting waar het 
publiek gewoonlijk toegang heeft in de zin van artikel 49. 

4. In verband met de voorschriften van deze verordening kan de burgemeester steeds afwijking 
verlenen.  De vraag tot het verkrijgen van een afwijking gebeurt met een gemotiveerd 
verzoek.  Wanneer een afwijking wordt toegestaan moet de exploitant de aanvullende 
voorzorgsmaatregelen die door de burgemeester worden opgelegd, treffen.  Bij uitbreiding 
en/of verbouwing vervalt de afwijking. 

5. Onverminderd de voorschriften van deze verordening, neemt de exploitant al de 
veiligheidsmaatregelen door de omstandigheden aangewezen om: 
- het ontstaan van een brand te voorkomen; 
- elk begin van brand op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen; 
- de hulpdiensten te alarmeren; 
- zowel de redding van de personen als de bescherming van de goederen in geval van brand 
te vergemakkelijken. 

 

De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen. 
 
§13 Strafbepalingen 
 
Artikel 88:  
 
Het college van burgemeester en schepenen kan, na betrokkene in zijn verweer te hebben 
gehoord, de voorlopige sluiting bevelen van de inrichting die niet voldoet aan de krachtens deze 
afdeling voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. De heropening van de inrichting wordt slechts 
toegestaan indien de vereiste aanpassingen of verbouwingen uitgevoerd zijn. 
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Hoofdstuk 6: Dieren,  

Artikel 89:  
 
Het is verboden in de straten en openbare plaatsen van de stad dieren te laten rondzwerven, 
uitgezonderd honden in de daartoe aangeduide losloopzones. 
 
Artikel 90:  
 
Honden mogen alleen aan de leiband op de openbare plaatsen lopen, en dit op voorwaarde dat zij 
het verkeer van voetgangers en voertuigen niet hinderen. 
 
Artikel 91:  
 
Onverminderd het bepaalde in artikel 538 Sw. en de wetgeving inzake het slachten van dieren, is 
het verboden enig huisdier of tam dier buiten noodzaak te doden of zwaar te verwonden. 
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Hoofdstuk 7: Erfdienstbaarheden van openbaar nut, nummeren van huizen, 
aanplakken, bevolkingsregisters 

1
e
 afdeling: Erfdienstbaarheden van openbaar nut 

 
Artikel 92:  
 
De eigenaars en huurders van gebouwen moeten op de gevels borden of opschriften laten 
plaatsen met de namen van de straten of andere aanduidingen en toestellen van openbaar nut. 
Indien de afbraak of verandering van een gebouw de verplaatsing noodzakelijk maakt van een 
toestel van openbaar nut, is de eigenaar gehouden minstens 10 dagen van tevoren de 
burgemeester ervan te verwittigen. 
 

2e afdeling: Nummeren van huizen 
 
Artikel 93:  
 
Ieder eigenaar, huurder en/of gebruiker van een gebouw of woning is verplicht op dit gebouw of 
woning een nummer te plaatsen volgens de nummering en op de wijze aangeduid door de 
bevolkingsdienst. Hij moet daartoe zelf het initiatief nemen. Dit nummer moet uit duurzaam 
materiaal vervaardigd zijn en voldoende groot, zodat het vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar 
is. 
Bij verandering van nummers moeten de oude nummers verwijderd worden. 
 
Artikel 94:  
 
Het is verboden de straatnaamborden en/of de huisnummers te bedekken, weg te nemen of te 
veranderen.  
 

3e afdeling: Aanplakken 
 
Artikel 95:  
 
1. Het  aanbrengen van opschriften, affiches, beeld – en fotografische voorstellingen, 

vlugschriften en plakbriefjes op of grenzend aan de openbare weg is ten allen tijde verboden 
binnen de gerangschikte landschappen en op: 
a) de aan de rooilijn palende gevels van gebouwen; 
b) de openbare gebouwen, beschermde monumenten en binnen stads – en dorpsgezichten; 
c) de afsluitingen en omheiningen; 
d) de verkeersborden en – lichten, wegwijzers, straatmeubilair en verlichtingspalen; 
e) bomen; 
f) de constructies van nutsmaatschappijen en openbare diensten. 

 
2. De in punt 1 weerhouden opsomming is geenszins limitatief. 
 
 
Artikel 96:  
 
Onderhavige verordening is niet van toepassing op : 
1. de aanplakbrieven aan te brengen in uitvoering van de wets- of reglementsbepalingen en/of 

door ministeriële of openbare ambtenaren voor zover deze aangebracht worden op de door 
de wet voorgeschreven plaats;  

2. de aanplakkingen of aankondigingen van verhuringen of openbare verkopen aan de muren 
van de gebouwen die te koop of te huur worden gesteld of waar de verkoop gebeurt;  

3. de aanplakkingen achter het vensterraam;  
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4. aanplakkingen die uitsluitend een godsdienstige of wijsgerige overtuiging uitdrukken en voor 
zover deze geplaatst zijn aan de daartoe bestemde of uitgeruste gebouwen op regelmatig 
vergunde reclame-inrichtingen;  

5. de aanplakkingen in functie van politieke verkiezingen waarvoor een afzonderlijke 
politieverordening wordt opgesteld en waarbij de burgemeester een protocol afsluit met alle 
betrokken partijen en veiligheidskorpsen voor de duur van de verkiezingsperiode.  

 
Artikel 97:  
 
Het aanplakken op de daartoe door de stad voorziene aanplakplaatsen door anderen dan de door 
de stad aangeduide stadsaanplakker(s) kan enkel worden toegestaan op de volgende 
voorwaarden: 
1. Aanplakken mag enkel voor activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Aalst of een 

aangrenzende gemeente of voor activiteiten die geheel of gedeeltelijk georganiseerd worden 
door een inwoner van Aalst of door verenigingen of groeperingen met een dagelijkse werking 
en zetel in Aalst of een aangrenzende gemeente. 

2. Aanplakken mag pas 4 weken vóór de aangekondigde activiteit. 
3. Per activiteit wordt maar 1 affiche per aanplakplaats geplakt. 
4. Een affiche is maximaal 50 cm op 70 cm groot.  
5. Overplakken is verboden zolang de aangekondigde activiteit niet verstreken is.  
6. Op elke affiche staat de naam van een verantwoordelijke uitgever. 
 
Artikel 98:  
 
Alle wederrechtelijk aangebrachte aanplakkingen kunnen door het stadsbestuur worden 
geneutraliseerd of zullen ter vrijwaring van de openbare orde worden verwijderd, na betrokkene in 
zijn verweer te hebben gehoord. 
 
Artikel 99:  
 
Promotionele karavanen of reclamestoeten die niet binnen gesloten omlopen doorgaan moeten 
minstens 8 dagen van te voren schriftelijk aan de burgemeester meegedeeld worden. De 
mededeling omvat de volledige identiteit van de verantwoordelijke organisator, datum, 
aanvangsuur en -plaats van samenkomst, traject, aankomstuur en -plaats, het aantal 
deelnemende voertuigen en het aantal voorziene geluidsinstallaties. 
De burgemeester zal de maatregelen voorschrijven die in het belang van de openbare veiligheid 
en rust geboden zijn. 
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Hoofdstuk 8: Handel 

1
e
 afdeling: Algemene bepalingen 

 
Artikel 100:  
 
Bij het verlaten van hun standplaatsen op de openbare weg zijn de standhouders verplicht alle 
afval evenals dozen en/of papier mee te nemen.  

 
 

2
e
 afdeling: De wekelijkse markten 

 
Artikel 101:  
 
Er mag geen markt gehouden of ingericht worden dan op de plaatsen, dagen en uren door de 
gemeenteraad vastgesteld. 
 
§1 Wekelijkse markt Aalst 
 
Artikel 102:  
 
Iedere zaterdagmorgen wordt een markt gehouden van allerlei koopwaar met uitzondering van 
oude of tweedehandsvoorwerpen. 
 
Artikel 103:  
 
Volgende straten en pleinen zijn bestemd voor het houden van de markt: vanaf het verkeersvrij 
gedeelte Grote Markt, kant Belfort tot aan de hoek met de Lange Zoutstraat, Nieuwstraat, 
Hopmarkt, Vredeplein, Keizersplein, Boterstraat, Korte Nieuwstraat en Vlaanderenstraat tot begin 
Gentsestraat en Arbeidstraat tot begin Withuisstraat. 
 
Artikel 104:  
 
1. De markt begint om 8 uur. 

De marktkramers moeten hun plaatsen innemen tussen 5 en 8 uur en kunnen ze verlaten 
vanaf 12.30 uur. 

2. De standplaatsen moeten door de marktkramers ontruimd zijn vóór 13.30 uur. 
 
Artikel 105:  
 
Het verkeer, inbegrepen de aan de hand geleide bromfietsen, evenals het stationeren van 
voertuigen is verboden binnen de zone voorbehouden voor de wekelijkse markt. 
Dit verbod geldt niet voor: 
1. aan de hand geleide fietsen 
2. kinderwagens en wagens voor mindervaliden 
3. voertuigen voor hulp- en ordediensten 
4. voertuigen van de marktkramers voor het bereiken en verlaten van de markt overeenkomstig 

artikel 104 van onderhavige verordening. 
 
Artikel 106:  
 
De voertuigen van de marktkramers die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de stiel, 
mogen alleen opgesteld worden op de plaatsen door de marktleider aangeduid. 
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Artikel 107: 
 

De marktkramers mogen hun kraam slechts opstellen op de plaats hun door het college van 
burgemeester en schepenen aangewezen na overleg en advies van de adviesraad voor de 
markten en mits naleving van de voorwaarden bepaald in dit reglement en in het reglement van 
orde op de wekelijkse markten. 
De marktkramers die de voorschriften van de politieverordening en het reglement van inwendige 
orde niet naleven kunnen door de politie van de markt worden verwijderd. 
 
Artikel 108:  
 
Het is aan de marktkramers verboden bellen, geluidsversterkende of andere lawaaimakende 
tuigen te gebruiken. 
 
§2  Wekelijkse markt Nieuwerkerken - Aalst 
 
Artikel 109:  
 
Iedere woensdagmorgen wordt een markt gehouden van allerlei koopwaar, met uitzondering van 
oude of tweedehandsvoorwerpen.  
 
Artikel 110:  
 
De markt wordt gehouden op het Dorpsplein te Nieuwerkerken Aalst. 
 
Artikel 111: 
 
1. De markt begint om 8 uur. 

De marktkramers moeten hun plaatsen innemen tussen 6 en 8 uur en kunnen ze verlaten 
vanaf 12.30 uur 

2. De standplaatsen moeten door de marktkramers ontruimd zijn vóór 13.30 uur. 
 
De bepalingen van artikel 100, alsmede de artikelen 105 tot en met 108 zijn eveneens van 
toepassing. 
 

3
e
 afdeling: De jaarmarkten 

 
§1 De Sint-Maartensjaarmarkt 
 
Artikel 112:  
 
De jaarmarkt heeft plaats op 11 november. 
 
Artikel 113:  
 
Deze wordt gehouden in de volgende straten: Houtmarkt, Zonnestraat, Maanstraat, Sint 
Kamielstraat, Watertoren, Scherreveldstraat, Sint Janstraat, Osbroekstraat, Felix De Hertstraat, 
Windmolenstraat, Acaciastraat, Alfred Nichelsstraat, Dr. André Goffaertstraat (gedeelte tussen 
Osbroekstraat en Acaciastraat), Korte Sint Janstraat, Watertorenstraat (gedeelte tussen de 
watertoren en de Acaciastraat) en Pontstraat. 
 
Artikel 114:  
 
De jaarmarkt begint om 9 uur en eindigt om 15 uur. 
De marktkramers zijn verplicht de markt te ontruimen vòòr 16 uur. 
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De bepalingen van artikel 100, alsmede de artikelen 105 tot en met 108 zijn eveneens van 
toepassing. 
 
§2 Erembodegem Aalst 
 
Artikel 115:  
 
De jaarmarkt te Erembodegem heeft plaats op de laatste maandag van de maand september. 
 
Artikel 116:  
 
Deze wordt gehouden in de volgende straten: Erembodegem – Dorp en Kaai. 
 
Artikel 117:  
 
De jaarmarkt begint om 9 uur en eindigt om 13 uur. De markt moet ontruimd zijn vòòr 14 uur. 

 
4

e
 afdeling: De avondmarkten 

 
Artikel 118:  
 
Avondmarkten mogen slechts georganiseerd worden mits een voorafgaande en schriftelijke 
vergunning van de burgemeester, die de uitvoeringsmodaliteiten ervan bepaalt. 
 
Artikel 119:  
 
De avondmarkten, met uitzondering van de “Meikramerij” (Molendries-Hovenierstraat,)  beginnen 
om 18 uur en eindigen om 23 uur. 
De markten moeten ontruimd zijn vóór 24 uur. 
De avondmarkt “Meikramerij” begint om 14 uur en eindigt om 19 uur. 
Deze markt moet ontruimd zijn vóór 20 uur. 
 
Artikel 120:  
 
De bepalingen van artikel 100, alsmede de artikelen 105 tot en met 108 zijn eveneens van 
toepassing. 
 

5
e
 afdeling: De kerstmarkt 

 
Artikel 121:  
 
De kerstmarkt heeft plaats de zondag vóór Kerstmis op het verkeersvrije gedeelte van de Grote 
Markt. 
 
Artikel 122:  
 
De markt begint om 14 uur. De marktkramers kunnen hun standplaatsen ontruimen vanaf 19 uur. 
De markt moet ontruimd zijn om 20 uur. 
 
Artikel 123:  
 
De marktkramers kunnen hun plaats innemen tussen 12 en 14 uur. 
De bepalingen van artikel 100, alsmede de artikelen 105 tot en met 108 zijn eveneens van 
toepassing. 
 

6
e
 afdeling: Weegtoestellen 
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Artikel 124:  
 
Het gebruik van valse gewichten, inhoudsmaten of weegtoestellen is verboden. 
De valse inhoudsmaten, gewichten en weegtoestellen worden verbeurd verklaard. 
 

7
e
 afdeling: Het gebruik van kooktoestellen tijdens markten, foren en manifestaties 

 
Artikel 125:  
 
Definitie: Onder kooktoestellen wordt verstaan alle toestellen waarbij via opwarming voedselwaren 
bereid worden. 
Deze toestellen kunnen individueel verplaatsbaar zijn of vast opgebouwd in een voertuig. 
 
Artikel 126:  
 
De kooktoestellen dienen conform te zijn aan de wettelijke vereisten en/of aanvaarde normen en 
dienen in goede staat van onderhoud te verkeren. 
 
Artikel 127:  
 
De kooktoestellen zijn zodanig opgesteld dat ze voldoende veiligheidswaarborgen bieden, 
rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Ze dienen voldoende bereikbaar te zijn. 
 
Artikel 128:  
 
De kooktoestellen dienen voldoende bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de 
brandweerdienst, zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd 
worden 
 
Artikel 129:  
 
In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden voldoen de gasflessen aan de 
wettelijke bepalingen terzake. 
Alle gasflessen dienen beschut te worden tegen de inwerking van zonnestralen, warmtestraling, 
convectie en conductie van verwarmingstoestellen. 
Lege en/of reservegasflessen dienen apart op een veilige locatie opgesteld. 
De gasflessen worden tegen omvallen beveiligd. 
De leidingen en toebehoren zijn gemaakt volgens de code van goede praktijk.  De dichtheid van 
de leidingen, koppelstukken, kranen e.d.m. dient verzekerd. Soepele leidingen moeten bestemd 
zijn voor het betreffende gas, vermeld op de leiding zelf.  Deze soepele leidingen hebben een 
maximale lengte van 2m. De soepele leidingen zijn extra beveiligd door middel van metalen 
klembeugels of spanbanden. 
De gasflessen dienen gemakkelijk te worden dicht gedraaid.  Ieder kooktoestel dient over een 
gemakkelijk bereikbare afsluiter te beschikken. 
 
Artikel 130:  
 
In de nabijheid van het kooktoestel dient een draagbare snelblusser met 1 bluseenheid conform 
de Belgische normen aangepast aan het risico aanwezig te zijn.  In de onmiddellijke nabijheid van 
frituurketels moet een goed afsluitend metalen deksel beschikbaar zijn.  Daar waar met open vlam 
wordt gewerkt moet een “branddeken” beschikbaar zijn. 
 
Artikel 131:  
 
Bij beëindiging van de kookbereiding dient de energietoevoer afgesloten te worden. 
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Hoofdstuk 9: Algemene regelen van openbare orde 

1
e
 afdeling: Draden, toestellen en andere verbindingen 

 
Artikel 132:  
 
Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden op of over 
de openbare weg bedradingen, toestellen of andere verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, 
aan te brengen. 
Percelen, gelegen langsheen de openbare weg, mogen niet worden afgesloten met prikkeldraad. 
 

2
e
 afdeling: Kloppen of bellen 

 
Artikel 133:  
 
Het is verboden zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan de deuren of vensters van huizen. 
 

3
e
 afdeling: Woonwagens en woonwagenterreinen 

 
Artikel 134:  
 
Woonwagens mogen slechts de tijd, nodig voor de doortocht, op het grondgebied van de stad 
vertoeven, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester.  
 
Artikel 135:  
 
De door de stad ingerichte standplaatsen voor woonwagenbewoners zijn bestemd voor 
woonwagenbewoners met een Belgisch administratief statuut en die in de Belgische bevolkings- of 
vreemdelingenregisters opgenomen zijn.  Deze standplaatsen zijn evenwel niet bedoeld als 
transitstandplaats. 
 
Artikel 136:  
 
Op deze woonwagenterreinen is het verboden: 
− buiten de toiletten zijn natuurlijke behoefte te doen 
− de sanitaire installaties te gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bestemd 

zijn 
− afval van welke aard ook (huisvuil inbegrepen) op het terrein te werpen of achter te laten 
− enige constructie op te richten zonder voorafgaande bouwvergunning. 
 
Artikel 137:  
 
In geval van definitieve verlating van de standplaats, moet de standnemer deze volledig 
ontruimen. 
 
Artikel 138:  
 
Brandbare en explosieve stoffen mogen slechts in voorraad gehouden worden tot beloop van de 
volgende maximum hoeveelheden: 
− voor propaan- en butaangas, e.a. welke een ontvlammingspunt hebben van minder dan 21° C 

is de maximum toegelaten hoeveelheid 26 kg of 26 liter 
− voor petroleum, e.a. welke een ontvlammingspunt hebben tussen 21° C en 50° C is de 

maximum toegelaten hoeveelheid 250 liter 
− voor huisbrandolie (mazout), e.a. welke een ontvlammingspunt hebben boven de 50° C is de 

maximum toegelaten hoeveelheid 500 liter. 
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Bovenbedoelde hoeveelheden gelden per standplaats. 
Het opslaan van benzine is absoluut verboden. 
 

4
e
 afdeling: Toestellen van algemeen nut 

 
Artikel 139:  
 
Met uitzondering van de personen die daartoe zijn aangesteld of degenen die daartoe 
toestemming hebben verkregen, mag niemand:  
1. de toestellen van de openbare verlichting aanraken om ze te doven of aan te steken of er 

aansluitingen op te maken 
2. de kranen van de waterleiding openen of sluiten 
3. de sluizen van de waterlopen bedienen 
4. de bruggen draaien, ophalen of op gelijk welke wijze buiten hun normale stand plaatsen 
5. de reddingsapparaten zonder noodzaak gebruiken 
6. de installaties van de nutsmaatschappijen te beschadigen noch de verdeelkasten te openen 
7. de pompinstallaties van de rioleringen en collectoren bedienen 
8. de parkeermeters en -automaten beschadigen. 
 

5
e
 afdeling: Uitvliegen van duiven gedurende sportwedstrijden 

 
Artikel 140:  
 
Van 1 april tot en met de laatste zondag van oktober is het verboden op de dagen waarop 
duivenvluchtwedstrijden plaatsvinden duiven die niet aan wedstrijden deelnemen te laten 
uitvliegen tussen 7 en 18 uur. 
 

6
e
 afdeling: Voederen van duiven en verwilderde huisdieren. 

 
Artikel 141:  
 
Het is verboden: 
− wilde en verwilderde duiven te voederen 
− verwilderde huisdieren te voederen. 
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TITEL II: OPENBARE REINHEID EN ZINDELIJKHEID 

Hoofdstuk 1: Reinheid van de openbare weg 

1
e
 afdeling: Onderhoud openbare weg 

 
Artikel 142:  
 
1. Het is verboden op alle openbare plaatsen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.  
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op de openbare diensten, die 

chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken in het kader van het reductieprogramma. 
 
Artikel 143:  
 
De bewoner van gebouwen is verplicht: 
1. het voetpad met inbegrip van de straatgoot, gelegen voor deze gebouwen rein te houden.  
2. bij sneeuwval of ijzel een voldoende veilige doorgang te maken op het voetpad over een 

breedte van 1,5 meter voor het gebouw, door de sneeuw te verwijderen of door andere 
middelen om het uitglijden te voorkomen. De sneeuw mag op de straat worden geworpen 
maar niet opgehoopt. 

 
Artikel 144:  
 
Indien het gebouw niet bewoond is, vallen de verplichtingen van artikel 143 op de eigenaar. Indien 
de eigenaar of huurder een maatschappij is, vallen deze verplichtingen op de persoon die 
verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van deze maatschappij. Is het een 
appartementsgebouw, dan berusten deze verplichtingen op degenen die op het gelijkvloers 
woonachtig zijn, of op de eerste verdieping, indien het gelijkvloers onbewoond is, tenzij het 
reglement van inwendige orde een andere verantwoordelijke daartoe heeft aangeduid. 
 
Artikel 145:  
 
De eigenaar en/of huurder van een grond palend aan de openbare weg en voor dewelke een 
voetpad of een verhoogde berm is aangelegd, dient deze in zodanige staat te onderhouden dat 
het gebruik ervan door de voetgangers op geen enkele wijze gehinderd wordt, zelfs niet door 
onkruid, aanplantingen of gewassen die op zijn grond staan. 
 
Artikel 146:  
 
Wie vergunning verkregen heeft gebruik te maken van de openbare weg om er enig werk te 
verrichten of een bedrijf uit te oefenen moet deze plaats te allen tijde rein houden. 
 
Artikel 147: 
 
1. Wie zich met een dier op de openbare weg begeeft, moet beletten dat de openbare weg, met 

uitzondering van speciaal daartoe voorziene plaatsen, erdoor bevuild wordt en is verplicht de 
uitwerpselen van het dier onmiddellijk met aangepaste middelen adequaat te verwijderen.  

2. Wat honden betreft, moet de begeleider steeds een afsluitbaar hondenpoepzakje of – 
recipiënt bij zich hebben. Dit hondenpoepzakje of – recipiënt moet op het eerste verzoek van 
de politie of van een daartoe aangeduide ambtenaar getoond worden. 

3. Er wordt een uitzondering gemaakt voor blinden, slechtzienden en rolstoelgebruikers en hun 
geleidehonden. 
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2
e
 afdeling: Openbare toiletten 

 
Artikel 148: 
 
Het is verboden op en langs de openbare weg zijn natuurlijke behoeftes te doen, tenzij in de 
daartoe voorziene plaatsen. 
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Hoofdstuk 2: Delen van mensenlichamen 

Artikel 149: 
 
Wanneer beenderen of delen van mensenlichamen ontdekt worden, zal hiervan onmiddellijk 
kennis gegeven worden aan de politie, zonder wiens toelating niets mag worden weggenomen. 
Indien de vondst gebeurt bij de uitvoering van werkzaamheden zullen deze werkzaamheden 
onmiddellijk worden stopgezet tot op het ogenblik dat de stopzetting door de bevoegde diensten 
wordt opgeheven. 
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Hoofdstuk 3: Bewoning of onbewoonbaarverklaring 

Artikel 150:  
 
Indien de burgemeester verneemt of vaststelt dat een woning in een ongezonde toestand verkeert 
en een gevaar betekent voor de openbare gezondheid, laat hij deze toestand vaststellen door de 
politie en de stedelijke dienst Volksgezondheid. 
 
Indien blijkt dat de toestand een gevaar kan opleveren voor de openbare gezondheid schrijft de 
burgemeester de nodige saneringsmaatregelen voor en bepaalt de termijn waarbinnen deze 
moeten worden uitgevoerd. 
 
Indien geen gevolg wordt gegeven aan de opgelegde maatregelen treft de burgemeester hetzij 
een besluit waarbij de saneringswerken ambtshalve en op kosten van de eigenaar zullen worden 
uitgevoerd, hetzij een besluit tot onbewoonbaarverklaring. 
Betrokkene dient vooraf in zijn verweer te worden gehoord. 
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Hoofdstuk 4: Kamerwonen 

1
e
 afdeling: Terminologie 

 
Artikel 151: 
 
Als inrichting voor kamerwonen wordt beschouwd elk gebouw waarbij het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers (B.S. 10 december 2003) van toepassing is. 
 
Artikel 152:  
 
Aan de in deze verordening gebruikte terminologie wordt de betekenis toegekend die eraan 
gegeven wordt in het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor kamers en studentenkamers (B.S. 7 maart 1997) en het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 3 oktober 2003 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers (B.S. 10 december 2003) en hun latere wijzigingen. 

 
2

e
 afdeling: De meldingsplicht 

 
Artikel 153:  
 
Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke melding aan de burgemeester kamerwoningen 
verhuren of ter beschikking stellen. Deze melding dient te geschieden minimum 15 dagen 
vooraleer wordt overgegaan tot de ingebruikname van de kamerwoningen. Het verhuren van 
kamerwoningen is onderworpen aan de in onderhavige verordening bepaalde voorwaarden. 
Bij de melding dient een plan gevoegd met aanduiding van het aantal kamers en de 
gemeenschappelijke ruimtes. Elke woongelegenheid heeft een eigen blijvend nummer. Deze 
nummering dient doorlopend te zijn en begint vanaf het cijfer 1. De eigenaar en/of de verhuurder 
dient bij elke nieuwe melding de attesten voor te leggen, uitgaande van de bevoegde instanties 
en/of erkende organismen, waaruit blijkt dat qua veiligheid en gezondheid werd voldaan aan de 
bepalingen van onderhavige verordening. 
Deze melding dient steeds herhaald te worden wanneer het pand van eigenaar verandert. 
 
Artikel 154:  
 
De kamers en het gebouw dienen blijvend te beantwoorden aan de voorwaarden en vereisten die 
krachtens onderhavige verordening van toepassing zijn. 
Geen uitbreiding of verbouwing mag gebeuren zonder voorafgaandelijk over een bouwvergunning 
te beschikken. Van die werken waarvoor geen bouwvergunning is vereist dient de burgemeester 
onmiddellijk in kennis te worden gesteld teneinde controle mogelijk te maken op de 
overeenstemming van die werken met de bepalingen van onderhavige verordening. 
 
Artikel 155:  
 
De melding ontlast de aanvrager niet van zijn verplichtingen te voldoen aan andere ter zake 
doende wetgeving en geldende reglementeringen. 
 

3
e
 afdeling: Verantwoordelijke personen 

 
Artikel 156:  
 
De verhuurder is verantwoordelijk voor de naleving en het voldoen aan de voorwaarden van 
onderhavige verordening. Zo de verhuurder niet in het gebouw verblijft dient hij in een gebouw met 
meer dan drie huurders een plaatselijke verantwoordelijke aan te duiden, die verplicht het gebouw 
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bewoont. Deze verantwoordelijke zal toezicht houden op de goede staat en het gebruik van het 
verhuurde goed. De verhuurder blijft alleen aansprakelijk voor de naleving van de betreffende 
reglementen en verordeningen. 
 

4
e
 afdeling: Bepalingen in verband met openbare gezondheid en openbare 

veiligheid 
 
Artikel 157:  
 
Voor bestaande panden dient elke persoon te beschikken over een kamerwoning waarvan de 
oppervlakte tenminste 12 m² is en de afstand tussen vloerpeil en plafond 2,40 meter bedraagt. Ze 
dient een minimum volume te hebben van 30 m³. 
Bij nieuwbouw of vernieuwbouw, waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is dient de minimum 
oppervlakte van de woonruimte 15 m² te bedragen en een minimumvolume hebben van 36 m³. 
Indien geen gemeenschappelijke leefruimte is voorzien dient de oppervlakte van de 
woongelegenheid 20 m² te bedragen. 
Het maximaal aantal personen dat in een gebouw mag verblijven is dan beperkt tot N = Y x Z 
gedeeld door 20 waarbij Y = bebouwde oppervlakte, Z = het aantal bouwlagen zonder kelder en 
zolder. 
 
Artikel 158:  
 
Elke woongelegenheid moet minstens voorzien zijn van één buitenvenster, dat kan geopend 
worden. 
De gezamenlijke opening van de vensters moet tenminste 10% van de vloeroppervlakte bedragen. 
 
Artikel 159:  
 
Het vloerpeil van de woning mag niet lager liggen dan 0,70 meter onder de aangrenzende kruin 
van de weg. 
 
Artikel 160:  
 
Elke woongelegenheid moet een rechtstreekse toegang hebben en voorzien zijn van een slotvaste 
deur. 
De toegang tot het gebouw moet voorzien zijn van een slotvaste deur en per woongelegenheid 
een huisbel. 
Elke woongelegenheid dient aan de ingang van het gebouw te beschikken over een eigen 
brievenbus. 
 
Artikel 161:  
 
Elke woongelegenheid moet voorzien zijn van een lavabo met stromend water, met reukafsnijder 
en afvoerinrichting. 
Deze wasgelegenheid mag zich niet bevinden op de gang of op een bordes. 
 
Artikel 162:  
 
De bewoners moeten kunnen beschikken over een slotvast en net onderhouden toilet met 
waterspoeling dat wezenlijk deel uitmaakt van het gebouw en dit in de nabijheid van de kamers. 
Per 5 huurders moet er een bijkomend toilet met waterspoeling voorzien worden. 
Het verluchtingssysteem in de toiletten moet onafhankelijk zijn van de luchtverversing van andere 
lokalen, gangen, trappen, trapkokers e.d. 
De toiletten dienen uitgerust te zijn met een reukafsnijder. 
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Artikel 163:  
 
Er moet, hetzij in de woongelegenheid afzonderlijk kookgelegenheid zijn, hetzij in het gebouw een 
keuken ter beschikking staan van de huurders. 
Een gemeenschappelijke kook- en eetgelegenheid dient minstens 20m² groot te zijn, uitgerust zijn 
voor het aantal huurders en voorzien zijn van een ventilatie die niet storend is voor de bewoners. 
Het gebouw dient te beschikken over een koele ruimte waarvan de capaciteit is aangepast aan het 
aantal huurders. 
 
Artikel 164:  
 
De verhuurder of zijn aangestelde verantwoordelijke zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke  
delen van het gebouw minstens om de week een schoonmaakbeurt krijgen en bestendig in een 
nette staat worden onderhouden. 
 
Artikel 165:  
 
In elke woongelegenheid dient zich een gebruiksklaar verwarmingstoestel te bevinden, dat voldoet 
aan de noden van de huurder. 
Het gebruik van verplaatsbare verwarmings- en kooktoestellen met vaste of vloeibare brandstoffen 
is verboden. 
Verwarmingstoestellen met een zichtbare elektrische weerstand zijn verboden. 
 
Artikel 166:  
 
In vertrekken waar de mogelijkheid bestaat tot het nemen van een stort- of ligbad en waarbij 
gebruik wordt gemaakt van warmwatertoestellen met verbrandingsgassen moet luchtaanvoer en 
afvoer van de verbrandingsgassen worden voorzien. 
De gebruikte toestellen moeten voldoen aan de technische eisen ter zake. 
 
Artikel 167:  
 
De algemene gas- en elektriciteitsteller moet zich bevinden in de gemeenschappelijke delen. 
 
Artikel 168:  
 
Enkel elektrische verlichting is toegelaten. 
Elektrische leidingen en toestellen dienen geplaatst te zijn volgens de voorschriften van het 
A.R.E.I. 
Alle vertrekken, evenals de toegangs- en uitgangswegen, moeten verlicht worden met 
vastbevestigde of opgehangen verlichtingstoestellen. 
 
Artikel 169:  
 
In iedere woongelegenheid moeten tenminste twee oordeelkundig geplaatste stopcontacten 
aanwezig zijn. 
 
Artikel 170:  
 
De zekeringen van de elektrische installaties moeten te allen tijde bereikbaar zijn. 
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5
e
 afdeling: Brandveiligheid 

 
§1 Terminologie 

 
Artikel 171:  
 
− gebouwen van klasse 1: gebouwen van minder dan 4 bovengrondse verdiepingen en waarin 

zich minder dan 10 woongelegenheden bevinden.  
− gebouwen van klasse 2: gebouwen van tenminste 4 bovengrondse verdiepingen of met 

tenminste 10 woongelegenheden.  
 
Artikel 172: 
 
Aan de in deze verordening gebruikte terminologie wordt de betekenis toegekend die eraan 
gegeven wordt in bijlage 1 “Terminologie” van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling 
van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen. 
 
Artikel 173:  
 
Nieuwe gebouwen: gebouwen waarvoor de aanvraag tot bouwen/bestemmingswijziging werd 
ingediend na het goedkeuren van onderhavige politieverordening. 
 
§2 Toegangswegen 
 
Artikel 174:  
 
De inrichting dient voldoende bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdienst, 
zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden. 
 
§3 Materialen 
 
Artikel 175:  
 
Gemakkelijk brandbare materialen zijn niet toegelaten als bouwmateriaal voor wanden, plafonds 
en valse plafonds. 
 
Artikel 176:  
 
In de nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen van klasse 2 dienen de plafonds en valse 
plafonds te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot 
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe 
gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen. 
De bekledingen voor de vloer, verticale wanden, plafonds en valse plafonds dienen te voldoen aan 
de bepalingen van bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten 
voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen. 
 
§4 Ontruiming 
 
Artikel 177:  
 
De breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen en de wegen die ernaartoe leiden moet 
gelijk zijn aan of groter dan 0,80 m. 
De voorgaande bepaling is niet van toepassing op bestaande trappen. De breedte van deze 
trappen moet gelijk zijn aan of groter dan 0,70 m. 
De breedte van de deuren moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 0,70 m. 
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Artikel 178:  
 
De lokalen die op de bovenverdiepingen of in de kelderverdiepingen zijn gelegen moeten door 
tenminste één trap bediend worden. 
 
Artikel 179:  
 
De trappen moeten uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20cm, een 
optrede van maximum 18cm en een helling van maximum 75% (maximale hellingshoek 37°). 
Wenteltrappen kunnen toegestaan worden mits hun aantrede op de looplijn minimum 24cm 
bedraagt. 
 
Artikel 180:  
 
De trappen en overlopen, met uitzondering van deze in bestaande gebouwen van klasse 1, dienen 
een stabiliteit bij brand van ½ uur of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met Rf 
½ uur te hebben. 
 
Artikel 181:  
 
In de bestaande gebouwen van klasse 2 en in de nieuwe gebouwen met meer dan 2 bouwlagen 
dient bovenaan het trappenhuis een verluchtingsopening voorzien met een doorsnede van 
minstens 1m² die uitmondt in de open lucht. 
Deze opening is normaal gesloten. Voor het openen en sluiten gebruikt men een handbediening 
die goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatieniveau. 
 
Artikel 182:  
 
De trappen moeten aan beide zijden uitgerust zijn met leuningen. Voor de trappen met een nuttige 
breedte kleiner dan 1,20m is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen. 
 
Artikel 183:  
 
De ingang van de verschillende woonruimtes mag niet meer dan 30 m verwijderd zijn van een 
trap. 
De maximale lengte van de doodlopende gangdelen van de evacuatiewegen is 15 m. 
 
Artikel 184:  
 
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen 
betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. 
De exploitant moet de zichtbaarheid van de reddingsborden verzekeren, zowel door de normale 
verlichting als door de veiligheidsverlichting. 
 
Artikel 185:  
 
Het is verboden om het even welke voorwerpen (zoals fietsen, kasten.....) die de doorgangen 
kunnen belemmeren te plaatsen aan deuren en uitgangen, op de trappen, uitgangswegen en op 
wegen die er naar toe leiden of de nuttige breedte ervan verminderen. 
Dit verbod dient expliciet vermeld in de onderrichtingen. 
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§5 Liften 
 
Artikel 186:  
 
De liftmachinekamer dient gecompartimenteerd. De binnenwanden moeten een Rf van minstens 
1 uur hebben, de deur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste 
een half uur. 
 
Artikel 187:  
 
De liftmachinekamer moet ten allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn. De nodige middelen dienen 
voorhanden te zijn om personen, in de lift opgesloten, te kunnen ontzetten. 
 
§6 Verlichting 
 
Artikel 188: 
 
1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige 

verlichtingsbron.  
2. In de gemeenschappelijke delen van de inrichting dient veiligheidsverlichting aangebracht te 

zijn met een voldoende lichtsterkte om een veilige ontruiming te verzekeren.  
 
Artikel 189:  
 
De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van 
de normale verlichting. Zij moet tenminste een uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 
 
§7 Verwarmings- en kooktoestellen 
 
Artikel 190:  
 
De verwarmings- en kooktoestellen moeten zodanig opgevat en opgesteld zijn dat ze voldoende 
veiligheidswaarborgen bieden, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. 
 
Artikel 191:  
 
De verwarmingstoestellen die niet op elektriciteit werken moeten op een schoorsteen aangesloten 
zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer van de verbrandingsgassen. 
De afvoer van de verbrandingsgassen moet op een efficiënte wijze gebeuren. 
 
Artikel 192: 
 
De aanwezigheid van recipiënten voor vloeibaar gemaakt petroleumgas is in het gebouw 
verboden. 
 
Artikel 193: 
 
De stookinstallatie van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad moeten elk in een 
afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd. 
De binnenwanden van die lokalen moeten een Rf. van tenminste een uur hebben en de deur(en) 
in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste een half uur. 
De eis van compartimentering van de stookplaats vervalt indien het totaal nuttig warmtevermogen 
van de stookinstallatie kleiner is dan 30kW. 
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Artikel 194:  
 
De toevoerleiding tussen de brandstofvoorraad en de warmtegenerator moet uit metaal 
vervaardigd zijn. Zij moet een afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk bereikbare 
plaats. 
 
Artikel 195:  
 
De brandstoffenvoorraad voor vloeibare brandstoffen dient ingekuipt conform de Vlarem 
wetgeving. 
 
Artikel 196:  
 
Op elke gastoevoerleiding dient buiten het gebouw een afsluiter aangebracht. 
Deze afsluiter dient op de voorgevel doeltreffend aangeduid. 
 
§8 Brandbestrijdingsmiddelen 
 
Artikel 197:  
 
De verhuurder moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de 
omstandigheden. 
Voor de vaststelling van die uitrusting raadpleegt hij de bevoegde brandweerdienst. 
 
Artikel 198:  
 
Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op 
doelmatige wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.  
Het brandbestrijdingsmaterieel moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 
 
 
Artikel 199:  
 
Vanuit de inrichting moet de melding van de ontdekking of van de detectie van een brand 
onverwijld aan de brandweerdiensten kunnen overgemaakt worden door elk van de bewoners. 
 
Artikel 200:  
 
Onderrichtingen, in voldoende mate aangeplakt op zichtbare plaatsen, lichten de bewoners in over 
de gedragslijn die moet gevolgd worden in geval van brand. 
 
Artikel 201:  
 
Asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend 
metalen deksel. Geen andere papiermandjes dan deze vervaardigd uit onbrandbaar materiaal zijn 
toegelaten in de kamerwoning. 
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§9 Controles, plannen, alarm en afscheiding 
 
Artikel 202:  
 
De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een gekwalificeerd  
persoon (GP) hetzij door een externe dienst voor technische controles (EDTC): 
 
Installatie Controleorgaan Periodiciteit 
 
liften EDTC conform KB 
verwarming en rookkanalen GP jaarlijks 
alarm/branddetectie GP jaarlijks 
brandbestrijdingsmiddelen GP jaarlijks 
filters en kokers van dampkappen GP jaarlijks 
veiligheidsverlichting GP jaarlijks 
dichtheidsproef gasinstallatie GP 5-jaarlijks 
laagspanning EDTC 5-jaarlijks 
 
De installaties dienen bij elke wijziging aan de inrichting die de veiligheid kan beïnvloeden steeds 
aan een nieuwe controle onderworpen te worden. 
 
Artikel 203:  
 
De exploitant dient over een veiligheidsregister te beschikken. In dit veiligheidsregister worden alle 
attesten van de controles uit artikel 203, brandverzekeringspolis en vergunningen bewaard. 
Aan de brandbestrijdingsmiddelen dient een controlekaart de data van controle te bevestigen. 
Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle dient de exploitant onmiddellijk het passend 
gevolg te geven. 
 
Artikel 204:  
 
Een duidelijk leesbaar en overzichtelijk plan van de kelderverdiepingen dient uitgehangen in de 
onmiddellijke nabijheid van de trappen, die er naartoe leiden. 
Op dit plan dienen alle voor de brandweer nuttige gegevens te worden vermeld. 
 
Artikel 205:  
 
Gebouwen van klasse 2 dienen voorzien van een passende alarminstallatie. 
 
Artikel 206:  
 
De kamers en de gemeenschappelijke kookruimte dienen onderling en van de rest van de 
inrichting gescheiden te zijn door wanden met een Rf van minstens een uur. In deze wanden 
mogen enkel deuren met een Rf van minstens een half uur worden aangebracht. 
Indien aan de voorschriften van de vorige alinea niet voldaan is, moet de inrichting uitgerust zijn 
met een algemene automatische branddetectie-installatie. 
 

6
e
 afdeling: Inlichtingen over veiligheidsvoorschriften 

 
Artikel 207:  
 
De verantwoordelijke en/of verhuurder zal, op een voor alle bewoners zichtbare plaats, een 
afschrift van de melding zoals bepaald onder artikel 154 uithangen. Een lijst met de 
veiligheidsvoorschriften betreffende het gebruik van verwarmings-, waterverwarmings- en 
kooktoestellen evenals de veiligheidsmaatregelen te volgen bij brand dient niet alleen te worden 
uitgehangen maar moet eveneens worden overhandigd aan elke individuele huurder, die moet 
tekenen voor ontvangst. 
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Het intern huurreglement dient eveneens ter beschikking van elke huurder te zijn. 
 

7
e
 afdeling: Slotbepalingen 

 
Artikel 208:  
 
De burgemeester, het personeel van de brandweer en het personeel belast met de inspectie 
hebben op hun verzoek vrije toegang tot alle lokalen in de in artikel 152 bedoelde inrichtingen. 
Op hun vraag is de exploitant verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften van de artikelen 
van deze verordening zijn nageleefd. 
 
Artikel 209:  
 
Op verzoek van de verantwoordelijke kan de burgemeester afwijkingen toestaan. De vraag tot het 
verkrijgen van een afwijking gebeurt met een gemotiveerd verzoek. Wanneer een afwijking wordt 
toegestaan moet de exploitant de aanvullende voorzorgsmaatregelen die door de burgemeester 
worden opgelegd, uitvoeren. Bij uitbreiding en/of verbouwing vervalt de afwijking. 
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Hoofdstuk 5: Begraafplaatsen en graven 

1
e
 afdeling: Overlijden: aangifte - kisting 

 
Artikel 210: 
 
Elk overlijden in de stad moet onmiddellijk aangegeven worden aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk lichaam op het 
grondgebied van de stad. 
 
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een 
getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer.  
 
De aangevers regelen met de stad de formaliteiten betreffende de begrafenis, rekening houdend 
met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen. Bij ontstentenis daarvan, doet 
de stad het nodige. 
 
Artikel 211: 
 
Het is verboden gebruik te maken van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en produkten die de 
natuurlijke en normale ontbindingen van de stoffelijke overschotten verhinderen. In geval van 
bijzetting in een voorlopige grafkelder is een hermetisch omhulsel verplicht gedurende de periode 
van de voorlopige bijzetting.  
 
Artikel 212:   
 
Tot vormneming, balseming of kisting mag overgegaan worden nadat het overlijden werd 
vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.  
Wanneer het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak kan dit pas na 
vrijgave van het lijk door de procureur des konings. 
 
Artikel 213: 
 
De burgemeester kan beslissen dat hij of zijn gemachtigde de kisting zal bijwonen en toezicht zal 
houden op de voorschriften inzake doodskisten.  
De kisting van het naar het buitenland te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de stad die de toepassing van de wettelijke en 
reglementaire bepalingen nagaat. 
 
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist niet meer geopend worden. 
 
Artikel 214:  
 
De begrafenisondernemer dient er zich van te vergewissen dat de kist niet groter is dan de plaats 
in de aangewezen kelder. Dit geldt ook voor de grootte van de urne in een columbarium en op het 
urneperk. 
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2
e 

afdeling: Lijkenvervoer 
 
Artikel 215:  
 
Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van de stad. 
Het vervoer dient ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied te verlopen. 
 
Het vervoer van stoffelijke overschotten, gekist of in een lijkwade, gebeurt in een lijkwagen of op 
de meest passende wijze. Het vervoer dient steeds in de kortst mogelijke afstand te gebeuren.  
 
Artikel 216: 
 
Een verlof tot vervoer van stoffelijke overschotten binnen de stad afgeleverd door de 
burgemeester of zijn gemachtigde is niet vereist indien op de plaats van overlijden geen 
mortuarium / funerarium ter beschikking is. 
 
Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente is verboden, behoudens 
machtiging van de burgemeester of zijn gemachtigde. Deze machtiging wordt slechts gegeven op 
voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester of zijn 
gemachtigde van de plaats van bestemming. 
 
Zonder machtiging van de burgemeester of zijn gemachtigde kan een stoffelijk overschot van een 
persoon, overleden buiten de stad, er niet teruggebracht worden. 
 
 

3e afdeling: Begraving 
 
 
Artikel 217:  
 
De begrafenis wordt uitgevoerd binnen de 8 dagen volgend op de dag van het overlijden. 
 
De begravingen kunnen doorgaan: 
- elke werkdag vanaf 9 uur tot 16 uur 
- elke zaterdag vanaf 9 uur tot 14 uur 
 
Op zondagen, officiële en statutaire verlofdagen worden geen begravingen uitgevoerd. In dit geval 
zal de begraving of bijzetting de eerstvolgende werkdag worden uitgevoerd. 
 
 
Artikel 218:  
 
De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van: 
1. personen die in één van de bevolkingsregisters van Aalst ingeschreven zijn, personen 

overleden op het grondgebied van Aalst en menselijke lijken ontdekt op het grondgebied;  
2. personen die de stad effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of 

internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de 
bevolkingsregisters; 

3. personen die begunstigde zijn van een eerder afgeleverd recht op begraving in een 
geconcedeerd perceel of bijzetting in een grafkelder of in een geconcedeerde nis; 

4. personen die minstens 25 jaar ingeschreven waren in het bevolkingsregister van Aalst en 
buiten het grondgebied van de stad overleden zijn. De periode van “minstens 25 jaar” is van 
toepassing zowel op het totaal van onderbroken perioden als voor een onafgebroken periode; 

5. alle personen waarvoor een toelating tot begraven verleend werd, conform de bepalingen van 
het reglement van orde en het belastingreglement betreffende de begraafplaatsen; 
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In de gevallen vermeld onder 2 en 3 dienen de nodige bewijsstukken voorgelegd door de 
aanvrager. 
 
Artikel 219:  
 
Het stedelijk lijkenhuis is bestemd om de stoffelijke overschotten op te nemen: 
1. ter identificatie van onbekende personen; 
2. waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een rechterlijke beslissing; 
3. waarvan het vervoer naar het lijkenhuis noodzakelijk is voor de vrijwaring van de openbare 

gezondheid; 
4. die niet op de plaats van overlijden bewaard kunnen worden; 
5. waarvan het vervoer naar het lijkenhuis aangevraagd werd door de familie van de overledene, 

of bij ontstentenis, door enige belanghebbende; 
 
De lijken mogen slechts naar het lijkenhuis gebracht worden na officiële vaststelling van het 
overlijden. 
 
In de gevallen vermeld onder 3 is de overbrenging naar het lijkenhuis verplicht. 
 
 

4
e 

afdeling: Graven - Graftekens 
 
Artikel 220:  
 
Grafkelders en columbaria worden uitsluitend ter beschikking gesteld door de stad, dit geldt ook 
voor het hergebruik van niet-hernieuwde graf- en columbariumconcessies. 
 
Artikel 221:  
 
Asverstrooiingen gebeuren op een hiertoe voorbehouden asverstrooiingsweide door een 
aangestelde van de stad. 
 
Artikel 222: 
 
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft 
eenieder het recht op het graf van zijn verwante of vriend(in) een grafteken te doen plaatsen 
zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder. 
 
Artikel 223: 
 
Op de begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens en 
de uitvoering van beplantingen onder toezicht van de burgemeester of zijn gemachtigde. 
 
Het plaatsen van graftekens is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke toelating, 
verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is verboden graftekens op te richten 
vóór het verstrijken van 6 maanden, volgend op de datum van de begrafenis, uitgezonderd bij 
grafkelders en graven van urnen. 
 
De graftekens moeten geplaatst worden op de lijnrichting aan te wijzen door de stad. 
Rechtopstaande graftekens en kruisen moeten zo worden vastgezet dat zij niet overhellen door 
het samendringen van de aarde of door een andere oorzaak. 
 
Op alle begraafplaatsen moeten de graftekens bestaan uit natuurlijke materialen, zoals hout, 
metaal en natuursteen. Kunststoffen en conglomeraten, gemetste constructies en sierbeton zijn 
verboden.  
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Artikel 224:  
 
Alle werken die, als voorbereiding, elders mogelijk zijn, mogen niet op de begraafplaats gebeuren. 
De materialen moeten zoveel mogelijk geprefabriceerd ter plaatse worden gebracht om de werken 
op de begraafplaats tot het strikt minimum te beperken. 
 
De werken moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden voltooid. Zo de werken niet werden 
beëindigd op sluitingsuur, dan dienen materieel en voertuigen van de begraafplaats te worden 
verwijderd. 
 
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt van ambtswege overgegaan tot de 
wegneming van de materialen op kosten van de overtreder. 
 
Artikel 225:  
 
Het plaatsen van graftekens op de begraafplaatsen is verboden op zater- en zondagen, alsmede 
op de wettelijke en daarmee gelijkgestelde feestdagen en statutaire verlofdagen. 
Dit verbod geldt eveneens op alle andere dagen vòòr 8 u 's morgens en na 15.30 uur 's avonds. 
Daarenboven is het verboden tijdens de twee weken die 1 november voorafgaan grote 
onderhouds- of veranderingswerken uit te voeren op de begraafplaatsen. 
 
Artikel 226:  
 
Voorwerpen, beplantingen of bloemen mogen de hoogte van 0,80 m niet overschrijden. Bloemen 
of beplantingen mogen niet buiten de oppervlakte van het graf of de concessie uitgroeien. 
Het overschrijden van voornoemde hoogte van planten of bloemen of het buiten de oppervlakte 
van het graf of concessie uitgroeien ervan kan, zonder voorafgaande verwittiging, bij 
ordemaatregel door de stad tot de voorgeschreven beperkingen worden teruggebracht via snoei. 
Het is verboden voor of buiten de graven of op de zijkanten van de wegen, waarvan het 
onderhoud door de stad wordt verzorgd, bloempotten te zetten of beplantingen aan te brengen. Ze 
kunnen zonder voorafgaande verwittiging bij ordemaatregel door de stadsdiensten worden 
verwijderd. 
 
Artikel 227: 
 
Op de deksteen van de columbariumnissen mag slechts een plakket en bloemenhouder worden 
aangebracht.  
Deze worden geleverd en geplaatst door de stad. 
Op het plakket wordt enkel de naam en de datum van de geboorte en het overlijden aangebracht. 
Ook mag een symbool en/of foto van de overledene op een formaat met een maximum doorsnede 
van 13 cm geplaatst worden.  
Onder geen enkele andere vorm mogen inscripties, bloemen e.d. op of aan de nisdeksels worden 
aangebracht. 
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Artikel 228:  
 
1. Op de graven buiten de geconcedeerde gronden mogen de graftekens, volgende afmetingen 

niet overschrijden: 
- volwassenen: 1,80 m x 0,80 m 
- kinderen: 1,25 m x 0,80 m 
- hoogte: max. 1,60 m 

 
2. Op de grondconcessies mogen de graftekens volgende afmetingen niet overschrijden : 

- volwassenen: 2,50 m x 1,10 m 
- kinderen: 1,25 m x 0,80 m 
- hoogte: max. 1,60 m 

 
3. Op de grafkelderconcessies moeten de graftekens het ondergrondse bouwwerk volledig 

bedekken. 
 
Artikel 229:  
 
De graftekens op de parkbegraafplaatsen beantwoorden aan volgende afmetingen: 

- vlakke liggende stenen: max. 18 cm dikte 
 max. 60 cm lengte of diameter 
- verticale staande platte stenen: max. 18 cm dikte 
 max. 60 cm breedte 
 max. 80 cm hoogte 
- verticale zuilen, blokken of beelden die hierin ruimtelijk vervat liggen: 

a) max. 40 x 40 cm afmetingen 
max. 80 cm hoogte 

ofwel 
b) max. 50 x 50 cm afmetingen 

max. 50 cm hoogte. 
- niets mag aangebracht worden dat de voorgestelde afmetingen te buiten gaat 

 
 
Artikel 230:  
 
De graftekens op de percelen voorbehouden voor het begraven van urnen beantwoorden aan 
volgende afmetingen :  

- vlakke liggende stenen : 60 cm op 60 cm 
- dikte : minimum 4 cm - maximum 8 cm 

Het is verboden rechtopstaande versieringsvoorwerpen, foto's of symbolen, hoger dan 40 cm aan 
te brengen. Ook moet alles geplaatst worden binnen de oppervlakte van de steen. 
 
Artikel 231:  
 
Indien de graf- of urnetekens de hogergenoemde afmetingen te buiten gaan, zullen de 
belanghebbenden schriftelijk aangemaand worden om de onreglementair geplaatste tekens te 
verwijderen. Bij nalatigheid worden de tekens ambtshalve door de stad verwijderd. 
 

5
e
 afdeling: Onderhoud 

 
Artikel 232: 
 
Het onderhoud van de graven en alles wat zich erop bevindt rust op de belanghebbenden. Met dit 
onderhoud worden ook verzakkingen bedoeld. 
 
Alle verwelkte bloemen en planten moeten onmiddellijk verwijderd worden, zoniet gebeurt dit van 
ambtswege. 
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Niet verwelkbare bloemen worden verwijderd van de strooiweide, aan de columbaria en de 
urneperken indien ze het uitoefenen van het werk hinderen. 
 
 

6
e
 afdeling: Verwaarlozing 

 
Artikel 233:  
 
Verwaarlozing staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, 
vervallen, ingestort of bouwvallig is. 
 
Verwaarlozing wordt vastgelegd in een akte van de burgemeester. Die akte blijft een jaar bij het 
graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. 
 
Na het verstrijken van deze termijn en bij niet – herstelling wordt de concessie beëindigd door het 
college van burgemeester en schepenen. Van ambtswege wordt overgegaan tot afbraak of tot het 
wegnemen van materialen. 
 
De van ambtswege verwijderde graftekens en versieringsvoorwerpen worden eigendom van de 
stad. 
 
Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve verwaarloosde 
gedenktekens doen wegnemen zonder verhaal op vergoeding. De dringende noodzaak zal 
worden vastgesteld in een akte, opgemaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt bij het 
graf en bij de ingang van de begraafplaats. 
 

7
e
 afdeling: Ordemaatregelen 

 
Artikel 234:  
 
Het is verboden: 
1. de muren of omheiningen van begraafplaatsen te beklimmen; 
2. de strooiweiden, beplantingen en grafstenen te betreden; 
3. de gedenktekens, zinnebeelden, afsluitingen of om het even welk voorwerp op de graven te 

beschadigen; 
4. bomen, struiken en beplantingen te beschadigen of te vernielen; 
5. bloemen of sierplanten te ontvreemden; 
6. de begraafplaats te betreden met andere voorwerpen dan die bestemd voor het onderhoud 

en de versiering van de graven; 
7. zonde>>>>>>>>>>r toelating het lijkenhuisje te betreden; 
8. binnen de begraafplaats te leuren of om het even welke voorwerpen tentoon te stellen of te 

verkopen; 
9. er, op om het even welke wijze, de orde, de welvoeglijkheid of de stilte te verstoren; 
10. er kinderen zonder toezicht te laten rondlopen, fietsen of spelen; 
11. afval, papier of andere voorwerpen weg te gooien, tenzij in de daartoe bestemde korven; 
12. de plaats, bestemd voor het uitstrooien van de as van de gecremeerde lijken, zonder 

toelating te betreden; 
13. aanplakbiljetten, opschriften, borden of aankondigingstekens aan te brengen of te 

verwijderen; 
 
Iedereen die één van de in vorige alinea opgesomde verbodsbepalingen overtreedt, wordt 
onverminderd eventuele vervolging, uit de begraafplaats gezet. 
 
Artikel 235:  
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De stad staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen en is niet 
aansprakelijk voor de op de begraafplaatsen gepleegde diefstallen. 
 
Artikel 236:  
 
Het is aan de personeelsleden verboden : 
1. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan leveringen of ondernemingen voor 

begrafenissen, gedenktekens, grafkelders; 
2. zich via tussenpersonen bezig te houden met handelsverrichtingen, die enigerlei verband 

houden met de dienst; 
3. gereedschap van de stad voor eigen doeleinden te gebruiken; 
4. werken uit te voeren die hun niet opgelegd zijn door de verantwoordelijke van de 

begraafplaats. 
 

8
e
 afdeling: Toegankelijkheid 

 
Artikel 237:  
 
De begraafplaatsen zijn alle dagen toegankelijk voor het publiek op volgende uren: 
- van 1 april tot 30 september: van 8 uur tot 20 uur 
- van 1 oktober tot 31 maart : van 8 uur tot 18 uur 
 
Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatsen, tijdens de openingsuren, op bevel van 
de burgemeester, tijdelijk voor het publiek gesloten worden. 
 
artikel 238:  
 
De begraafplaatsen mogen enkel betreden worden door voetgangers en fietsers. Het gebruik van 
de fiets is beperkt tot de hoofdbanen en dit zolang de plechtigheden niet gestoord worden. 
Lijkwagens of daarmee gelijkgestelde wagens ter gelegenheid van begrafenissen, kinderwagens, 
kindervoertuigen en de voertuigen met materialen en grondstoffen voor de bouw en de oprichting 
van graftekens worden toegelaten. 
Een schriftelijke toelating van de ambtenaar van de burgerlijke stand is vereist voor 
vervoermiddelen van zieken, mindervaliden en gekwetsten of personen die zich moeilijk kunnen 
verplaatsen. 
 
artikel 239:  
 
De toegang tot de begraafplaatsen is verboden : 
- aan personen in staat van dronkenschap; 
- personen vergezeld van dieren. 
 

9
e
 afdeling: Opgraving 

 
artikel 240:  
 
Opgravingen zijn enkel mogelijk: 
1. op bevel van de gerechtelijke overheid; 
2. bij terugneming door de stad van het geconcedeerd graf of nis, wegens openbaar belang of 

dienstnoodwendigheden; 
3. bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats; 
4. op verzoek van de belanghebbende mits voorafgaande machtiging van de burgemeester. Het 

verlenen van toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige 
redenen. De vraag tot opgraving, na besluit door het college van burgemeester en schepenen 
tot ontruiming van grond zonder concessie, wordt niet als een ernstige reden beschouwd.  
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artikel 241: 
 
Dag en uur van de opgraving wordt door de burgemeester bepaald. 
 
Bij de opgraving is de politiecommissaris of zijn afgevaardigde, de begraafplaatsbewaarder en een 
verwant of mandataris van de familie aanwezig. 
 
De plaats van de opgraving wordt voor het publiek visueel afgeschermd. 
 
artikel 242: 
 
Van de opgraving wordt door de burgemeester een verslag gemaakt. 
 
Indien de staat van de kist of de urne het vereist, schrijft de burgemeester of zijn gemachtigde 
voordat ze vernieuwd wordt. Elke andere maatregel wordt genomen die de welvoeglijkheid en de 
openbare gezondheid beschermt. 
 
artikel 243: 
 
De belasting van de opgraving is ten laste van de verzoeker. 
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Hoofdstuk 6:  Het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en 
het gebruik van het containerpark 

1
e
 afdeling: Algemene bepalingen 

 
Artikel 244:  
 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor de toepassing van deze verordening de definities 
van afvalstoffen, huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen, … uit het Afvalstoffendecreet en 
het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) gebruikt.  
 
Artikel 245:  
 
1. De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden, noch bij de 

inzameling van de restfractie, noch bij om het even welke selectieve inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen, noch op het containerpark : 
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen; 
- krengen van dieren en slachtafval; 

- geneesmiddelen. 
2 Insulinespuiten en pennaalden gebruikt door particulieren om zichzelf geneesmiddelen en 

bloedlancetten toe te dienen worden enkel in een naaldcontainer en enkel op het 
containerpark aanvaard. 

3. Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden voor om het even 
welke inzameling in de stad. Deze bepaling geldt ook voor het containerpark, tenzij de 
burgemeester een individuele schriftelijke toelating verleent. 

 
Artikel 246:  
 
Met uitzondering van de intercommunale door de gemeenteraad belast met de ophaling van de 
huishoudelijke afvalstoffen, is het uitgezonderd met een voorafgaandelijke en schriftelijke toelating 
van de burgemeester, voor particulieren en andere rechtspersonen verboden om het even welke 
aangeboden huishoudelijke afvalstof mee te nemen. 
 
Artikel 247:  
 
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, is het verboden om het even 
welke afvalstof te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen, werkplaatsen en lokalen 
uitgezonderd: 
- plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen 

bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden; 
- onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale verbrandingscapaciteit van maximum 

50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats. 
 
Artikel 248:  
 
1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden afvalstoffen te 

sluikstorten.  Als sluikstorten wordt beschouwd het achterlaten, opslaan of storten van 
afvalstoffen op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet 
overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen.  Hieronder valt 
ook het achterlaten van niet op openbare plaatsen ontstane afvalstoffen in op openbare 
plaatsen voorziene afvalkorven. 

2. Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze 
politieverordening of met andere wettelijke bepalingen, is de stad gemachtigd ambtshalve en 
op kosten van de overtreder, betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 
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3. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van 
het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening of met 
andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 248, punt 1 
bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar 
overgemaakt. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen 
vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert de 
afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de stad 
gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen 
of te laten opruimen. 

4. Indien alsnog een overtreder wordt vastgesteld, kan de in artikel 248 punt 3 bedoelde 
eigenaar de kosten van de verwijdering van de in artikel 248 punt 1 bedoelde afvalstoffen 
verhalen op de overtreder. 

 
Artikel 249: 
 
Het is verboden slijk, zand of afval dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de 
greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten, of op enige 
andere wijze, afvalstoffen in de riolering te brengen. 
 
Artikel 250: 
 
1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande goederen 

en voorwerpen die de reinheid en de esthetiek van de omgeving benadelen en/of een gevaar 
zijn voor de openbare gezondheid te storten, te doen storten, achter te laten, te doen 
achterlaten op alle openbare wegen en andere openbare plaatsen, behalve deze die hiertoe 
door een speciale vergunning gereserveerd zijn. 

2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande goederen 
en voorwerpen die de reinheid en de esthetiek van de omgeving benadelen en/of een gevaar 
zijn voor de openbare gezondheid te storten, te doen storten, achter te laten, te doen 
achterlaten of te laten achterlaten, of zoiets toe te laten op private terrreinen, ongeacht het feit 
van eigendom, indien hiertoe geen geschreven vergunning werd verleend door de bevoegde 
overheid. 

3. Het is tevens verboden huishoudelijke afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, allerhande 
goederen en voorwerpen die de reinheid van de omgeving benadelen en/of een gevaar zijn 
voor de openbare gezondheid te behouden, te verzamelen en op te stapelen op binnen- en 
achterplaatsen, in kelders, in bijgebouwen, in stallen, enz. 

 
Artikel 251:  
 
1. Huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in deze verordening, 

anders worden ze 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 van de burgemeester de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de 
containerparkwachters in geval van inzameling via het containerpark. Deze ophalers en de 
containerparkwachters mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige 
richtlijnen verstrekken. 

 
Artikel 252:  
 
1. De stad stelt de bevolking in kennis van de dagen waarop de verschillende ophalingen 

doorgaan.  De huishoudelijke afvalstoffen worden de dag van de ophaling of ten vroegste 
vanaf 19 uur de dag voordien buitengeplaatst. 

2. De voorgeschreven recipiënt moet door de inwoners aangeboden worden aan de rand van de 
openbare weg en voor het perceel waar ze gevestigd zijn, zonder het verkeer van voertuigen, 
fietsers en voetgangers te hinderen.  
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De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst permanent 
of tijdelijk niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg moeten 
de voorgeschreven recipiënt neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die 
wel bereikbaar is. De stad bepaalt waar en voor hoelang deze regel van toepassing is en 
brengt de betrokkenen daarvan op de hoogte. 

3. De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden 
van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 

4. Het is verboden recipiënten of pakken samengebonden papier die langs de openbare weg 
staan te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en te 
doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.  
Het is verboden aangeboden afval te verplaatsen. 

5. Herbruikbare recipiënten moeten de dag van de ophaling terug van de openbare weg 
verwijderd worden. Het is verboden op andere dan de vastgestelde dagen recipiënten langs 
de openbare weg te plaatsen. 

6. Mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de stad kunnen instellingen en 
appartementsgebouwen voor de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen gebruik maken van 
verzamelrecipiënten. 

 De stad kan hieraan voorwaarden verbinden. 
 
Artikel 253:  
 
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, e.d.) dient behoorlijke, duidelijk zichtbare en goed 
bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 
De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, 
plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, e.d. 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. De opstellingsplaats en het 
aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties kunnen door de stad 
worden bepaald.  
De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats en 
de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 
 
Artikel 254:  
 
Indien op het grondgebied van de stad een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan 
in samenspraak met de stad de nodige maatregelen te nemen om afval te voorkomen en de 
afvalstoffen selectief in te zamelen. 
 
Artikel 255:  
 
1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden.  
2. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers achter te laten op andere plaatsen 

dan in de brievenbus.  Enkel in gesloten portalen van appartementsgebouwen waar de 
individuele brievenbussen te klein zijn, mag het reclamedrukwerk en de gratis regionale pers 
ordelijk gestapeld worden op een plaats af te spreken met de verantwoordelijke voor het 
gebouw, mits voor het aantal ook rekening gehouden wordt met punt 3. 

3. Door de stad worden zelfklevers verspreid waardoor de burgers op hun brievenbus kunnen 
aangeven dat ze geen reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers willen ontvangen. Het is 
verboden reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers te bedelen in de brievenbussen die 
voorzien zijn van deze zelfklever. 

 
Artikel 256:  
 
De door de stad in het najaar op de openbare weg geplaatste tijdelijke bladkorven mogen enkel 
gevuld worden met afgevallen bladeren of vruchten van straatbomen. 
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2
e
 afdeling: Inzameling van de restfractie 

 
§1 Definitie 
 
Artikel 257:  
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder restfractie verstaan : alle afvalstoffen die 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of die daarmee vergelijkbaar 
zijn en die in de voorgeschreven recipiënt kunnen geborgen worden, met uitzondering van 
recupereerbaar papier en karton, textiel, glas, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons; afbraakmateriaal; klein gevaarlijk afval (incl. plantaardige en minerale vetten en 
oliën); groenten-, fruit- en tuinafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
 
§2 Inzameling 
 
Artikel 258:  
 
1. De restfractie wordt minstens 2-wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en 

pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde dagen. 

2. De restfractie mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere inzameling. Men 
kan er niet mee terecht op het containerpark. 

 
§3 Wijze van aanbieding 
 
Artikel 259:  
 
1. De restfractie moet aangeboden worden in een huisvuilzak zoals voorgeschreven door het 

stadsbestuur.  De zakken moeten zorgvuldig gesloten worden.  Ze worden ordelijk 
aangeboden, rechtop geplaatst tegen de gevel of de afsluiting, zonder het verkeer van 
voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. 

2. Het gewicht van een aangeboden huisvuilzak mag niet meer zijn dan 15 kg. 
3. De huisvuilzak mag geen stoffen of voorwerpen bevatten die het behandelend personeel 

kunnen kwetsen of besmetten.  Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen 
gevaar kunnen opleveren voor het behandelend personeel. 

 

3
e
 afdeling: Inzameling van grofvuil 

 
§1 Definitie 
 
Artikel 260: 
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen die 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of die daarmee vergelijkbaar 
zijn en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de grootste recipiënt voor de 
restfractie kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas (incl. 
vensterglas), KGA, GFT-afval, snoeihout, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, 
PMD, afbraakmaterialen van bouwwerken (steenpuin, betonproducten, ramen en deuren (meer 
dan 1 stuk), dakbedekkingsmaterialen, golfplaten, afsluitingsmaterialen (platen, palen en/of 
prikkeldraad), autobanden en andere auto-onderdelen, stookolie- en gastanks en andere selectief 
ingezamelde afvalstoffen. 
 
§2 Inzameling  
 
Artikel 261: 
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1. Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de stad 
een overeenkomst heeft afgesloten.  
Het grofvuil kan ook worden aangeboden op het containerpark.  
Het grofvuil wordt minstens maandelijks bij aanvragers opgehaald langs de straten, wegen en 
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde dagen. De aanvraag gebeurt bij de intercommunale ten minste 2 werkdagen op 
voorhand. 

2. Grofvuil mag niet worden meegegeven met de restfractie of een andere inzameling dan die 
van grofvuil. 

 

4
e
 afdeling: Selectieve inzameling van glas 

 
§1 Definitie 
 
Artikel 262:  
 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas dat 

ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding met uitzondering van 
vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, meerlagig veiligheidsglas, autoruiten, plexiglas, 
gloeilampen, TL-lampen, stenen tegels, porselein, aardewerk en dergelijke. 

2. Holglas betreft alle flessen en bokalen, het zgn. verpakkingsglas. 
3. Vlakglas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen holglas zijn. 
 
§2 Inzameling 
 
Artikel 263:  
 
1. Holglas wordt minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en 

pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde dagen. Hol glas kan ook worden aangeboden op het containerpark. 

2. Vlakglas moet worden aangeboden op het containerpark. 
3. Glas mag niet worden meegegeven met de restfractie, grofvuil of een andere selectieve 

inzameling dan die van glas. 
 
§3 Wijze van aanbieding 
 
Artikel 264:  
 
1. Het holglas moet voor de huis-aan-huisophaling worden aangeboden in één of meer stevige 

recipiënten naar keuze (géén kartonnen dozen, papieren of plastic zakken).  
2. Het gewicht van 1 recipiënt bedraagt maximum 15 kg. 
3. Het holglas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het 

dient leeg en zo goed mogelijk gereinigd te zijn.  
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5
e
 afdeling: Selectieve inzameling van papier en karton 

 
§1 Definitie 
 
Artikel 265:  
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle kranten, 
reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken 
en papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding of die ermee vergelijkbaar zijn, met uitzondering van geolied papier of karton, papier 
met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, 
papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met 
magneetbanden, behangpapier, cementzakken, meststofzakken en sproeistofzakken en 
dergelijke. 
 
 
§2 Inzameling 
 
Artikel 266:  
 
1. Papier en karton wordt minstens éénmaal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de 

straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van 
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Papier en karton kan ook worden aangeboden 
op het containerpark. 

2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere 
selectieve inzameling dan die van papier en karton. 

 
§3 Wijze van aanbieding 
 
Artikel 267: 
 
1. Het papier en karton moet samengebonden met een touw in natuurlijke vezels of in een 

kartonnen doos aangeboden worden. 
2. 1 aangeboden doos of pak weegt maximum 15 kg. 
3. Het papier en karton moet zo veel mogelijk ontdaan zijn van vreemde materialen zoals plastic 

verpakkingen, papierklemmen, ... 
 

6
e
 afdeling: Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 

 
§1 Definitie 
 
Artikel 268:  
 
Klein gevaarlijk afval omvat de afvalstoffen zoals opgesomd in het Vlaams Reglement inzake 
afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA). 
 
§2 Inzameling 
 
Artikel 269: 
 
1. Het KGA wordt uitsluitend ingezameld op het containerpark. 
2. KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve 

inzameling. 
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§3 Wijze van aanbieding 
 
Artikel 270:  
 
Het KGA moet, tenzij het onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere afvalstoffen 
aangeboden worden in de milieubox die door de stad ter beschikking wordt gesteld of in een 
ander stevig recipiënt. 
 
Artikel 271:  
 
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief 
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en 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 verpakking van elk afzonderlijk product dient te worden aangepast om lekken 
of andere ongewenste effecten te voorkomen. 
 
Artikel 272:  
 
Het KGA wordt aangeboden aan de containerparkwachter. 
 
§4 Gebruik van de milieubox 
 
Artikel 273:  
 
De milieubox, geleverd door het Vlaams Gewest, is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt 
slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubox. Onder deugdelijk 
gebruik wordt verstaan dat de milieubox uitsluitend mag gebruikt worden voor de opslag van KGA. 
 
Artikel 274:  
 
De milieubox moet verbonden blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing 
is het de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar het nieuwe adres. Bij 
verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede staat en geledigd achter te laten voor 
de nieuwe bewoners. Indien er geen nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox in 
te leveren bij de stad. 
 

7
e
 afdeling: Selectieve inzameling van groenten- fruit- en tuinafval 

 
§1 Definitie 
 
Artikel 275: 
 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder GFT-afval verstaan : organisch 

composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, 
groenten- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, 
koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, 
beperkte hoeveelheden mest van kleine huisdieren, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, 
versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel, bladeren, 
onkruid en resten uit groenten- en siertuin, dat ontstaat door de normale werking van een 
particuliere huishouding of van een school. 

2. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof onversnipperd snoeihout, beenderen, 
mosselschelpen, kadavers, aarde en zand, sausen, vetten en oliën, stofzuigerzakken, asse, 
houtskool, kunststoffen, kattenbakvulling, luiers en ander hygiëneafval, vloeibare etensresten 
en grote hoeveelheden mest van huisdieren worden niet als GFT beschouwd. 
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§2 Inzameling 
 
Artikel 276: 
 
1. Het GFT-afval wordt minstens 2-wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen 

en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door de stad bepaalde dagen. 
2. GFT-afval mag niet worden meegegeven met de restfractie, grofvuil of een andere selectieve 

inzameling. 
3. Groenten- en fruitafval mag ook niet aangeboden worden op het containerpark. 
 
§3 Wijze van aanbieding 
 
Artikel 277:  
 
Het GFT-afval moet aangeboden worden in de voorgeschreven recipiënt, gesloten en met het 
handvat naar de straatkant gericht. 
 
§4 Gebruik van de GFT-container 
 
Artikel 278:  
 
De GFT-container blijft eigendom van de intercommunale en wordt slechts voor gebruik aan de 
inwoners of schoolvestigingen ter beschikking gesteld voor de duur van de GFT-ophaling. 
 
Artikel 279:  
 
1. De inwoners of de scholen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en 

onderhoud van de GFT-container.  Onder deugdelijk gebruik wordt verstaan dat de GFT-
container uitsluitend mag gebruikt worden voor de opslag van GFT-afval. 

2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner of school de intercommunale of de 
daartoe aangeduide hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de 
vervanging door een nieuwe GFT-container.  De kosten van herstelling of vervanging kunnen 
verhaald worden op de inwoner of de school, in geval van oneigenlijk gebruik. 
In geval van diefstal of vandalisme moet ook aangifte bij de politie gedaan worden. 

 
Artikel 280:  
 
De GFT-container moet verbonden blijven aan het adres waar hij werd geleverd.  In geval van 
verhuizing is het de inwoner of de school niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen 
naar het nieuwe adres. 
 
Artikel 281: 
 
Inwoners die door een verhuizing binnen of naar de stad geen GFT-container hebben, kunnen er 
bij de intercommunale of de daartoe aangeduide gratis één bekomen. 
 
 

8
e
 afdeling: Selectieve inzameling van grof tuinafval - snoeihout 

 
§1 Definitie 
 
Artikel 282:  
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grof tuinafval - snoeihout verstaan : 
organisch composteerbaar afval zoals takken, struiken, bomen en wortelstronken op voorwaarde 
dat de lengte ervan beperkt is tot 1,5 meter en de doorsnede van de afzonderlijke stukken beperkt 
is tot 25 centimeter, alsook bladeren en fijne takjes, plantenresten, haagscheersel, gazon- en 
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bermmaaisel, dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding of dat ermee 
vergelijkbaar is. 
Niet-organisch afval dat mogelijk ook bij het tuinieren ontstaat zoals timmerhout, kunststoffen, 
metalen, serreglas, ... is niet composteerbaar en zal niet worden aanvaard. 
Keukenafval (groenten- en fruitafval) zal niet bij een ophaling van grof tuinafval - snoeihout 
aanvaard worden.  Dergelijk afval hoort bij de GFT-ophaling thuis. 
 
§2 Inzameling 
 
Artikel 283:  
 
1. De stad kan een ophaling van grofvuil vervangen door een ophaling van grof tuinafval - 

snoeihout.  Het grof tuinafval - snoeihout wordt dan bij de aanvragers opgehaald langs de 
straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van 
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. De aanvraag gebeurt bij de intercommunale 
ten minste 2 werkdagen op voorhand. Het grof tuinafval - snoeihout kan ook worden 
aangeboden op het containerpark. 

2. Het grof tuinafval - snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of 
andere selectieve inzameling dan die van grof tuinafval - snoeihout. 

 
§3 Wijze van aanbieding 
 
Artikel 284:  
 
Takken dienen te worden samengebonden met een touw (geen metaaldraad).  Een bundel mag 
een diameter van 30 centimeter niet overschrijden en niet meer wegen dan 25 kg. 
Materialen die door hun aard of omvang niet kunnen samengebonden worden moeten 
aangeboden worden in een open, stevige en regenbestendige recipiënt die kan leeggegoten 
worden. 
 

9
e
 afdeling: PMD 

 
§1 Definitie 
 
Artikel 285:  
 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder PMD verstaan: plastic flessen en 

flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 

2. Het aangeboden PMD mag geen andere afvalstoffen bevatten. 

§2 Inzameling 
 
Artikel 286:  
 
1. Het PMD wordt 2-wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar 

de ophaling is ingericht, op de door de stad bepaalde dagen. Het PMD wordt ook ingezameld 
op het containerpark.  

2. PMD mag niet worden meegegeven met de restfractie, het grofvuil of een andere selectieve 
inzameling, andere dan deze van het PMD. 

3. Niet geledigde PMD-verpakkingen worden niet aanvaard. 
 



63 

§3 Wijze van aanbieding 
 
Artikel 287:  
 
1. De PMD-fractie moet aangeboden worden in een PMD-zak zoals voorgeschreven door de 

stad. De zakken moeten zorgvuldig gesloten worden. Ze worden ordelijk aangeboden, 
rechtop geplaatst tegen de gevel of de afsluiting, zonder het verkeer van voertuigen, fietsers 
en voetgangers te hinderen. 

2. Een aangeboden PMD-zak mag maximaal 15 kg wegen. 
3. De verschillende PMD-fracties mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden 

aangeboden. 
 

10
e
 afdeling: Het containerpark 

 
§1 Definitie 
 
Artikel 288:  
 
Het containerpark is geen afvaldepot. Alleen materialen die geheel of gedeeltelijk gerecupereerd 
of gerecycleerd kunnen worden of die uit milieuhygiënische redenen uit het huishoudelijk afval 
moeten verwijderd worden, kunnen er aanvaard worden. 
 
§2 Gebruik van het containerpark 
 
Artikel 289:  
 
Op het containerpark mogen minstens de hierna vermelde vooraf maximaal gesorteerde 
afvalstoffen aangeboden worden: 
- metaalafval, glasafval, papier en karton, afvalolie, 
- snoeihout en andere houtsoorten, 
- tuinafval, 
- compost en composteerbare materialen (met uitzondering van groenten- en fruitafval), 
- bouw- en sloopafval, 
- rubberbanden van personenwagens, 
- klein gevaarlijk afval, 
- geëxpandeerd polystyreen (EPS), 
- PMD (plastiek- en metaalverpakkingen, drankkartons), 
- grof huisvuil. 
 
Ze mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige containerparkwachter, enkel in de daartoe 
voorbestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 
 
Artikel 290:  
 
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de 
containerparkwachter. 
 
Artikel 291:  
 
De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de 
verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken.  De motor dient stilgelegd te worden bij 
het lossen van de afvalstoffen.  De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de 
aanwijzingen van de containerparkwachter te volgen en zich te schikken naar het intern reglement 
van het containerpark. 
 



64 

Artikel 292:  
 
De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte 
van het terrein steeds zo rein mogelijk houden.  Zij kunnen door de containerparkwachter verzocht 
worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. 
Het is ten allen tijde verboden enig afval achter te laten voor de toegangspoorten of over de 
omheining op het containerpark te gooien.  Dat wordt gelijkgesteld met sluikstorten. 
Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken.  Het is 
verboden de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting te beschadigen. 
 

11
e
 afdeling Inzameling van bedrijfsafvalstoffen 

 
Artikel 293:  
 
Enkel het met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval kan aangeboden worden op de 
ophaalrondes van huishoudelijk afval, voorzover alle regels hierop van toepassing eveneens 
nageleefd worden. 
 
Artikel 294:  
 
Voor bedrijfsafvalstoffen, inclusief bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen 
opgehaald door de intercommunale of door een privé-ophaler buiten de door de stad voorziene 
ophaalrondes, kan de burgemeester bepalingen opleggen inzake ophaaldag, tijdstip van ophalen 
en buitenplaatsen van een recipiënt voor de ophaling. 
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TITEL III: OPENBARE GEZONDHEID 

Artikel 295:  
 
Het slachten van schapen en geiten thuis of op de hoeve is verboden. 
 
Artikel 296:  
 
Het slachten van schapen en geiten dient te gebeuren in een erkend slachthuis onder toezicht van 
een vleeskeurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
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TITEL IV: TAXIDIENSTEN EN DIENSTEN VOOR HET 
VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER 

Artikel 297:  
 
Niemand mag, zonder vergunning, een taxidienst exploiteren door middel van een of meer 
voertuigen op de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde 
plaats die zich op het grondgebied van het Vlaamse gewest bevindt. 
 
Artikel 298:  
 
Niemand mag, zonder vergunning, een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op 
het grondgebied van het Vlaamse gewest exploiteren door middel van één of meer voertuigen. 
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TITEL V: STRAFFEN EN MAATREGELEN 

Artikel 299:  
 
1. De overtredingen van onderhavige politieverordening worden met politiestraffen beteugeld, 

uitgezonderd de artikelen 2 in fine, 12, 19 en 88, in welke bepalingen de mogelijkheid van het 
opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie, zoals gesteld in art. 119bis §2, 4° 
van de nieuwe gemeentewet, wordt voorzien. 

2. Het college van burgemeester en schepenen zal, vooraleer een gemeentelijke administratieve 
sanctie op te leggen, onmiddellijk na ontvangst van een proces – verbaal een waarschuwing 
per drager en tegen ontvangstbewijs laten afleveren en een uittreksel van de overtreden 
verordening in bijlage voegen. Met hetzelfde schrijven nodigt het college van burgemeester en 
schepenen betrokkene uit om in zijn verweer gehoord te worden. 

3. Het college van burgemeester en schepenen brengt de sanctie per drager en tegen 
ontvangstbewijs ter kennis van de overtreder. 

 
Artikel 300:  
 
Wanneer als gevolg van een overtreding van deze verordening een ambtshalve optreden 
noodzakelijk is om de schadelijke gevolgen van deze overtreding te voorkomen of te herstellen, 
zal onmiddellijk een besluit van de burgemeester worden getroffen. Het besluit tot herstel van de 
openbare orde zal de dringendheid moeten aantonen. 
Vooraleer een maatregel te treffen dient betrokkene steeds te worden gehoord in zijn verweer. 
Indien geen gevolg wordt gegeven aan dit besluit van de burgemeester zal de uitvoering na de 
gestelde termijn ambtshalve en op kosten van de overtreder gebeuren. 
 
Artikel 301:  
 
De volgende stedelijke reglementen worden afgeschaft: 
de algemene politieverordening van de stad Aalst vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 
24 juni 1995, evenals de wijzigingen van 16 december 1997 (wijziging artikelen 10, 26, 98 en 105 
+ opheffing artikelen 110 en 114), 24 november 1998 (wijziging artikelen 14, 16 en 22 in verband 
met lawaai + artikel 246 aangaande straffen en maatregelen), 26 januari 1999 (wijziging artikel 10 
in verband met ambulante handel), 30 maart 1999 (wijziging ophalen huisvuil, gebruik 
containerpark en ophalen bedrijfsvuil), 24 oktober 2000 (wijziging uurregeling jaarmarkten), 3 
september 2002 (hoofdstuk 5 – begraafplaatsen en graven), 25 november 2003 (wijziging 
hoofdstuk 5 – begraafplaatsen en graven) en 27 april 2004 (wijziging taxidiensten – decreet 20 
april 2001). 
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Bijlage 1: 
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