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Aanwezig de heren  :  M. Vanhaeleweyck, Burgemeester-Voorzitter; 
 
 K. Van Elsen, A. Van Droogenbroeck, V. De Boeck, R. De 

Baerdemaeker, D. Van den Bossche en J. De Backer, Schepenen; 
 

J. Van den Abeele, L. Pletinckx, Mevr. M. Le Rut-Van Haute, E. 
Keymolen, J. Verhasselt, E. Conruyt, W. Hennico, E. Saerens, 
Mevr. M. De Mol, W. Michiels, J. Roosens, Fr. Van Rompaey, P. 
Verbiest, Mevr. G. Leemans, J. De Rop, J. Vastersavendts, T. Van 
Nieuwenhuysen, Mevr. A. Fieremans, P.J. Wynant, W. Heyvaert, 
W. Janssens en Mevr. B. Peeters, Raadsleden; 

 
 L. De Proost, Gemeentesecretaris. 
DE GEMEENTERAAD, 
 
16de punt. - Algemene leefmilieu-, brandpreventie- en politieverordening - aanpassing. 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 
119bis en 135; 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties; 

Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de 

inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet; 
Overwegende dat krachtens de wet van 13 mei 1999 tot invoering van 

gemeentelijke administratieve sancties de gemeente de mogelijkheid heeft om elke 
overtreding van een politieverordening bestuursrechtelijk te sanctioneren; 

Overwegende dat een daadwerkelijk gemeentelijk handhavingsbeleid de 
gemeente meer armslag kan bieden bij het afdwingbaar maken van plaatselijke 
politiereglementen en verordeningen; 

Overwegende dat de gemeente via administratieve sancties de overlast 
beter kan bestrijden; 

Overwegende dat de gemeente, om het systeem van de gemeentelijke 
administratieve sancties te kunnen toepassen, de algemene politieverordening dient aan te 
passen; 

Overwegende dat binnen de politiezone AMOW is overeengekomen om 
een eenvormig politiereglement uit te werken; 

Overwegende dat niet alle materies worden behandeld in het eenvormig 
politiereglement, zodat er voor deze materies een aparte politieverordening noodzakelijk is; 

Gelet op de algemene leefmilieu-, brandpreventie- en politieverordening, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 september 1993 en haar latere 
wijzigingen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Besluit : met algemene stemmen. 

 



Art.1. - De algemene leefmilieu-, brandpreventie- en politieverordening wordt 
goedgekeurd. 

 
 

ALGEMENE LEEFMILIEU-, BRANDPREVENTIE- EN POLITIEVER ORDENING 
 

 
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Art. 1.1. Voor de toepassing van onderhavige politieverordening, verstaat men onder 
“openbare ruimte”: 
1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als 

aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van 
voertuigen. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg 
begrepen is; 

2. de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen. 
 
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde 
bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is 
binnen de bij wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, binnen 
dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en de 
bedeling van goederen, energie en signalen. 
 
Art. 1.2. § 1. De in onderhavige politieverordening beoogde vergunningen worden precair en 
herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de 
gemeente niet aansprakelijk stelt. 
Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist. 
Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en 
schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavige 
politieverordening, overeenkomstig de bij artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet 
voorziene procedure. 
 
§ 2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de 
vergunningsakte en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan 
anderen, noch de openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan 
brengen. 
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet 
foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit. 
 
§ 3. Wanneer de vergunningsakte betrekking heeft op: 
- een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet deze 

zich op de plaats in kwestie bevinden; 
- een activiteit op de openbare ruimte of een bezetting ervan, moet de begunstigde deze 

bij zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting. 
 
In beide gevallen moet de akte getoond worden op elk verzoek van de politie of van een 
gemachtigde ambtenaar. 
 
Art. 1.3. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen 
door situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de burgemeester de 
nodige besluiten nemen. 
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor 
zijn, moeten er zich naar schikken. 
 
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten 
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te 
betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in 
gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen. 
 



Art. 1.4. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavige 
politieverordening niet naleeft, is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan 
voortvloeien. 
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving 
van de bij deze politieverordening voorgeschreven bepalingen. 
 
Art. 1.5. § 1. Ieder die zich op de openbare ruimte bevindt of in een voor het publiek 
toegankelijke plaats, moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de 
politie met het oog op: 
- de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid; 
- de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in 

gevaar; 
- het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten. 
 
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom 
bevinden, wanneer de politie of de gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek 
van de bewoners of in geval van brand, overstroming of hulpoproep. 
 
 
HOOFDSTUK II – UITVOEREN VAN WERKEN BUITEN DE OPENB ARE WEG 
 
Art. 2.1. De in dit hoofdstuk bedoelde werken zijn diegene die buiten de openbare weg 
uitgevoerd worden en die van aard zijn dat ze de bedoelde weg bevuilen of de veiligheid of 
het gemak van doorgang belemmeren. 
 
Art. 2.2. Het is verboden deze werken uit te voeren zonder een staketsel van minstens twee 
meter hoog opgericht te hebben dat van boven voorzien is van een naar buiten gericht en in 
een hoek van 45 graden afhellend paneel. 
De deuren die aangebracht zijn in het staketsel, mogen niet naar buiten opengaan: ze 
worden voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag gesloten bij het beëindigen 
der werken. 
De burgemeester kan afwijkingen toestaan van het in alinea 1 geformuleerde verbod en 
andere veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 
 
Art. 2.3. De toelating om het staketsel op de openbare weg op te richten wordt door het 
gemeentebestuur verleend. Deze laatste bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de 
openbare weg en kan aanvullende veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 
De toelating wordt gevraagd ten minste drie dagen voor het openen van de bouwwerf. Ze 
wordt verleend voor de duur van de werken. Ze kan ingetrokken worden in geval van 
langdurige en niet gerechtvaardigde onderbreking van de werken. 
 
Art. 2.4. Behoudens door de burgemeester toegestane afwijking mogen de materialen niet 
buiten de omheining op de openbare weg gelegd worden. De doorgang van voetgangers zal 
vrij blijven en de materialen dienen reglementair gesignaleerd te worden. De bouwmaterialen 
mogen evenmin opgestapeld worden op braakliggende gronden zonder toelating van de 
eigenaar van die gronden. 
Bij elke bouwwerf dient voor de aanvang van de bouwwerken en tijdens de gehele duur 
ervan, een mededeling aangebracht waaruit blijkt dat een bouwvergunning werd afgeleverd. 
Deze mededeling gesteld op een formulier afgeleverd door de gemeente wordt voor 
nieuwbouw op een stevig bord aangebracht langs de straat, op een hoogte van minstens 
1,50 m en van maximum 2 m. Voor verbouwingswerken wordt de mededeling op een goed 
zichtbare wijze aangebracht op de straatgevel van de eigendom waar de verbouwing plaats 
grijpt. 
 
Art. 2.5. § 1. De bouwheer is verplicht de burgemeester of zijn gevolmachtigde te verwittigen 
minstens drie dagen voor het begin der werken. 
 
§ 2. De werken dienen aan te vangen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen. 



Ze worden zonder onderbreking voortgezet ten einde binnen de kortst mogelijke termijn 
beëindigd te zijn. 
Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van de openbare weg beëindigd is, moet de 
houder van de vergunning het gemeentebestuur daarvan op de hoogte brengen en ervoor 
zorgen dat de plaatsen volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur in hun vorige 
toestand hersteld worden. 
 
Art. 2.6. § 1. De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg 
te beletten en om ongevallen te voorkomen. 
De weggegraven aarde mag geen bederfelijke ongezonde bestanddelen bevatten. 
Slechts materialen dienstig voor het bouwwerk mogen op de bouwwerf gehouden worden. 
 
§ 2. De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg 
kunnen verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van 
ondoordringbare schermen. 
 
§3. In geval van volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw moet er voor de 
bescherming van de naburige woningen gezorgd worden door aangepaste procédés. 
De stutten moeten op brede zolen steunen. Wanneer deze laatste op de weg liggen, wordt 
de last over een voldoende oppervlakte verdeeld. 
 
Art. 2.7. Het is verboden puin buiten de omheining op de openbare weg te gooien of te 
plaatsen en evenmin in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater, of in 
de waterlopen. 
De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien ten einde het opjagen 
van stof maximaal te beperken. 
Ingeval de weg door de werken bevuild wordt, moet de aannemer hem onverwijld volkomen 
schoonmaken. 
 
Art. 2.8. De stellingen en de ladders die op de openbare weg steunen, moeten zo aangepast 
worden dat alle schade aan personen en aan goederen voorkomen wordt en dat het verkeer 
der voertuigen niet gehinderd wordt. 
 
Art. 2.9. De bedieningspunten van kabels, riooldeksels, brandkranen, afsluiters, 
verdeelkasten en andere nutsvoorzieningen moeten onmiddellijk bereikbaar blijven. De 
pictogrammen die niet meer zichtbaar zijn moeten verplaatst worden op de plaats die door 
de bevoegde gemeentelijke overheid aangewezen wordt, en moeten op het einde van de 
werken terug op hun oorspronkelijke plaats aangebracht worden. 
 
Art. 2.10. Wanneer een installatie voor signalisatie of verlichting aangesloten wordt, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, op een laagspanningsnet moet deze installatie uitgevoerd 
worden volgens de regels van goed vakmanschap en mogen er slechts veilige toestellen en 
leidingen aangewend worden. 
 
Voor tijdelijke installaties mogen de platte groene kabels (LMVVR, LMVR, ILLU, of 
gelijkaardige) en gewone lamphouders (niet beschermd tegen indringing van water) gebruikt 
worden voor zover zij buiten handbereik geplaatst zijn. 
 
Deze installaties worden bij voorkeur op Zeer Lage Spanning (minder dan 50 Volt) gevoed, 
aangesloten op een Laagspanningsnet via een veiligheidstransformator. 
 
Wanneer ze gevoed worden op Laagspanning, moet de eigenaar een proces-verbaal van 
overeenkomst van hun elektrische installatie kunnen voorleggen. Dit proces-verbaal, 
opgesteld overeenkomstig het artikel 270 en 271 van het A.R.E.I., wordt afgeleverd door een 
erkend organisme en mag ten hoogste 13 maand oud zijn. 
 
 
HOOFDSTUK III – BEWERKEN VAN LANDBOUWGRONDEN  
 



Art. 3.1. Elke eigenaar, huurder of gebruiker van land- en/of tuinbouwgronden moet zorg 
dragen voor een normale afwatering van de percelen door scheidingsvoren en grachten te 
bewaren en/of aan te leggen. 
 
Art. 3.2. Gronden die afhellen naar de openbare weg dienen minstens een meter evenwijdig 
met de weg gedurende het ganse jaar met een begroeiing bedekt te blijven teneinde het 
afvloeien van slijk op de openbare weg te verhinderen. 
 
Art. 3.3. Om dezelfde reden dienen de voren (van bijvoorbeeld aardappelvelden en 
terrassen) over minstens een breedte van zes meter evenwijdig met de weg te lopen. 
 
Art. 3.4. Het geval van overmacht zal niet kunnen ingeroepen worden indien aan de 
voormelde voorschriften niet werd voldaan. 
 
 
HOOFDSTUK IV – AANLEG VAN TROTTOIRS  
 
Art. 4.1. Ter beveiliging van de voetgangers is al wie bouwt verplicht een trottoir aan te 
leggen onmiddellijk na het in gebruik nemen volgens de richtlijnen van het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
 
HOOFDSTUK V – ZONES MET EENVORMIGE SIGNALISATIE  
 
Art. 5.1. In zones waar door het gemeentebestuur omwille van organisatorische en 
esthetische redenen een eenvormige aanduiding van privé-bedrijven of 
handelsondernemingen is opgelegd zijn de eigenaars, huurders of gebruikers verplicht de 
voorgeschreven aanduidingen op eigen kosten te plaatsen. Niet toegestane bewegwijzering 
zal op kosten van de eigenaars of gebruikers worden verwijderd. 
 
 
HOOFDSTUK VI – OPENINGS- EN SLUITINGSUREN VAN HERBE RGEN EN 
DANSGELEGENHEDEN 
 
Art. 6.1. Er geldt geen sluitingsuur voor de herbergen, dansgelegenheden en in het 
algemeen al de plaatsen toegankelijk voor het publiek waar men drank verkoopt, tenzij de 
burgemeester wegens buitengewone gevallen of omstandigheden er anders zou over 
beslissen. 
 
Art. 6.2. Bij verstoring van de openbare orde of verstoren van de nachtrust van de buren mag 
de politie vanaf 22u00 de inrichtingen bepaald in artikel 6.1. doen ontruimen en sluiten. De 
inrichting mag niet heropend worden voor de volgende ochtend 06u00. 
De politie kan de inrichtingen waar een inbreuk tegen de andere artikels van dit hoofdstuk 
wordt vastgesteld, eveneens doen ontruimen en sluiten. 
 
Art. 6.3. De personen in staat van dronkenschap of diegenen die de rust verstoren of 
moeilijkheden veroorzaken, zijn verplicht op het eerste verzoek van de verantwoordelijke 
uitbater of van de politie, de inrichtingen bepaald in artikel 6.1. te verlaten. 
 
Art. 6.4. het is verboden hun inrichting te sluiten en het licht te doven zolang er zich één of 
meer verbruikers bevinden. 
 
Art. 6.5. De houders van de in artikel 6.1. bedoelde inrichtingen zullen er na een opgelegd 
sluitingsuur geen dranken meer mogen verkopen. 
 
Art. 6.6. Alle personen die er na het sluitingsuur aangetroffen worden, zijn evenals de houder 
van de inrichting strafbaar. 
 
 



HOOFDSTUK VII – VEILIGHEID IN SPORTSTADIA OF BIJ AN DERE PUBLIEKE 
MANIFESTATIES 
 
Art. 7.1. Het is de aanwezige personen, in het stadion, naar aanleiding van de 
georganiseerde sportwedstrijden, verboden in het bezit te hebben, binnen te brengen of te 
laten binnenbrengen: 
 

1. elk wapen alsmede snijdende of kneuzende voorwerpen; 
2. elk soort projectiel in vaste, vloeibare of gasachtige toestand; 
3. voetzoekers of voorwerpen dienend voor kunstvuurwerk in het bijzonder het 

zogenaamd "Bengaals vuur"; 
4. alcoholhoudende dranken die niet binnen het stadion verkocht zijn; 
5. dranken aan te bieden in fles of blik; 
6. flessen, glazen of andere harde recipiënten mee te nemen op plaatsen bestemd voor 

de toeschouwers; 
7. binnen de omheining van het stadion is het bovendien verboden dranken aan te 

bieden in glazen, blik of andere recipiënten, als die drank wordt verbruikt buiten het 
lokaal waar ze geschonken worden. 

 
Art. 7.2. De burgemeester kan naar aanleiding van sportwedstrijden die een bepaald risico 
inhouden een verbod uitvaardigen alcoholhoudende dranken te verkopen in het sportstadium 
of -hal of in de omgeving ervan, zelfs vroeger dan twee uur voor de wedstrijd. 
 
Art. 7.3. Aan een persoon die kennelijk dronken is, is de toegang of het verdere verblijf in het 
stadion verboden. 
 
Art. 7.4. Het is eveneens verboden binnen het sportstadium of -hal en in de onmiddellijke 
omgeving ervan langs de openbare weg, op eender welke wijze, spandoeken, slogans, 
kentekens of symbolen, die de openbare orde zouden kunnen verstoren, op te hangen, of te 
laten ophangen, te dragen, ten toon te spreiden, te verkopen of te laten verkopen. 
 
Art. 7.5. Het materiaal en de voorwerpen bedoeld bij deze verordening kunnen in beslag 
genomen worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 augustus 1992 op het 
politieambt (B.S., 22 december 1992), inzonderheid artikel 30. 
 
 
HOOFDSTUK VIII - MARKTEN 
 
Inrichting  
 
Art. 8.1. De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht. De 
inrichting van andere openbare markten is verboden. Het college van burgemeester en 
schepenen kan in bijzondere gevallen, afwijkingen toestaan en zowel data als openings- en 
sluitingsuren bepalen. 
 
Binnen de perken van de beschikbare ruimte is deelneming aan de openbare markt 
onderworpen aan de toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Plaats van de markten 
 
Art. 8.2. De openbare markten worden gehouden te: 
- ASSE:elke dinsdag in de Vironstraat - op de Markt - Kattestraat - parking Hopmarkt - 
gedeelte Arsenaalstraat; 
- ZELLIK :elke zaterdag op de Brusselsesteenweg (nr. 582 tot 636) -Laarbeeklaan (A - 9) - 
Drie Koningen - C. Van Malderstraat - Mgr. De Nayerstraat. 
 
Ingeval van onvoorziene of dringende omstandigheden kan de burgemeester, of in geval hij 
zou verhinderd zijn, de schepen van middenstand, een andere plaats aanduiden, mits 
kennisgave aan het college van burgemeester en schepenen bij de eerstvolgende zitting. 



 
Organisatie van de standplaats 
 
Art. 8.3. Het innemen van de standplaatsen dient te gebeuren minstens een half uur voor de 
opening van de markt. 
 
De verkoop op de normale marktdag loopt te : 
- ASSE :  van 07u30 tot 13u00 
- ZELLIK  : van 07u30 tot 13u00 
 
Art. 8.4. Ten laatste 1 uur na het sluiten van de verkoop moet de marktkramer het marktplein 
verlaten hebben met zijn goederen, kramen en voertuigen. Hij is er persoonlijk aansprakelijk 
voor dat bij het verlaten van het plein zijn standplaats in volkomen staat van reinheid 
gebracht is. 
 
De opkuis zal door de marktkramers gebeuren tot de helft van het voorliggend gaanpad. De 
restanten zullen verzameld worden op de daartoe door de marktleider aan te duiden plaats. 
Restanten van vis en vlees dienen goed verpakt achtergelaten te worden. 
 
Het gebruik van gemeentelijke huisvuilzakken conform het desbetreffend reglement is 
verplicht. 
 
Art. 8.5. De opstelling van tenten, kramen en goederen is verboden tot 2 uur voor de opening 
van de markt. 
 
Art. 8.6. De voertuigen waarmede kramen, tenten en goederen worden aangevoerd, moeten 
onmiddellijk gelost worden en dienen gebracht naar de plaats aangewezen door de 
marktleider. 
 
Art. 8.7. § 1. Te ASSE zullen de rijen kramen of winkelwagens gescheiden zijn door wegen 
uitsluitend bestemd voor de voetgangers. 
 
§ 2. Bij elke omstandigheid waardoor een optreden van de brandweer noodzakelijk is dienen 
alle handelaars hun luifels onmiddellijk in te korten zodat er minimum 3 m vrije ruimte 
ontstaat. Hiertoe moeten ze niet aangemaand worden doch dienen zelf, bij het horen van de 
sirenes van de brandweer, hiertoe over te gaan. 
 
§ 3. Te ZELLIK  zullen de rijen kramen of winkelwagens gescheiden zijn door een weg 
bestemd voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. De voetgangers dienen het voor 
hen bestemd gedeelte van de openbare weg te gebruiken. 
 
Art. 8.8. De kramen en winkelwagens dienen derwijze geplaatst op het hun toegewezen 
perceel dat de uitgestalde koopwaren niet uitsteken buiten de scheidingslijn tussen de 
kramen en de doorgangen voor het publiek. 
Uitzondering wordt echter gemaakt voor luifels of een gedeelte van een kraam dat uitsteekt 
boven de doorgangsweg en kan beschouwd worden als afdak op voorwaarde echter dat het 
zich minimum 2 m boven de grond bevindt. Daaraan mag in geen geval koopwaar bevestigd 
worden. 
 
Art. 8.9. Het is verboden het verkeer van de voetgangers te hinderen in de hen 
voorbehouden doorgangen door er voorwerpen te plaatsen, te hangen of achter te laten. 
 
Art. 8.10. Het is de marktkramers verboden een ander perceel in te nemen dan dat door hen 
gehuurd of hen toegewezen door de marktleider. 
 
Art. 8.11. § 1. Een standplaats kan enkel toegekend worden aan de houders van een 
machtiging om ambulante activiteiten uit te oefenen overeenkomstig de wet van 25 juni 1993 
betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare 
markten (B.S., 30 september 1993) of aan personen die een erkenning bezitten van 



verkopen met menslievend doel overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot 
uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten 
en de organisatie van openbare markten (B.S., 8 juni 1995). 
 
§ 2. De vrij gekomen standplaatsen zullen bekend gemaakt worden bij middel van 
aanplakking. 
 
§ 3. Standplaatsen worden toegewezen volgens chronologische volgorde. Een marktregister 
wordt aangelegd. 
 
Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd van elke nieuwe aanvraag. 
 
Aanvragen worden aangetekend gericht aan het gemeentebestuur. 
 
§ 4. Het systeem van abonnementen wordt ingevoerd voor 95% van de standplaatsen. 
Abonnementen worden toegekend voor een duur van 3 maanden. 
 
Zij worden stilzwijgend verlengd behoudens: 
- schriftelijke en aangetekende opzegging 15 dagen voor het einde van het abonnement door 
de abonnementhouder. 
- intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in 
het marktreglement. 
 
§ 5. De standplaatsen die niet het voorwerp zijn van een abonnement, zijnde 5% voor losse 
deelnemers, worden verdeeld bij chronologische aankomst op de markt. 
 
§ 6. Standwerkers welke een aanvraag indienen tot het bekomen van een abonnement 
komen op een wachtlijst met voorrang op de bestaande wachtlijst tot het bekomen van een 
vaste standplaats. Deze voorrang vervalt wanneer de 5% vaste standplaatsen met 
abonnement voor de standwerkers is bereikt. 
 
De standwerker vermeldt op zijn aanvraag naast de wettelijke vastgelegde gegevens: 
- de naam van de vzw welke het gebruiksrecht van de standplaats bij de loting zal bepalen, 
en welke deze lijst aan de betrokken gemeente zal overmaken; 
- of hij verplicht zich ertoe een lijst in te dienen met de namen van de collega-standwerkers 
indien hij het gebruiksrecht van de standplaats wenst onder te verhuren. 
 
§ 7. De standplaatsen kunnen worden ingenomen: 
1. door de personen aan wie ze zijn toegewezen overeenkomstig artikel 9, par. 1 van de wet 
van 25 juni 1993. 
2. door de echtgenoot of de echtgenote van de persoon aan wie ze werd toegewezen, voor 
zover deze titularis is van een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit voor 
eigen rekening. 
3. door de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, andere dan 
degenen aan wie de standplaats werd toegewezen, voor zover zij in het bezit zijn van een 
machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten, overeenkomstig hun hoedanigheid. 
4. door de feitelijke vennoten, andere dan aan wie de standplaats is toegewezen,voor zover 
zij in het bezit zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten voor 
eigen rekening. 
5. door de personen bedoeld in artikel 3, 2° van de  wet van 25 juni 1993, op voorwaarde dat 
ze in het bezit zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten die hen 
machtigt om te handelen voor rekening van degene aan wie de standplaats is toegewezen. 
6. door de personen bedoeld in artikel 3, 4° van de  wet van 25 juni 1993, op voorwaarde dat 
zij in het bezit zijn van een kaart voor ambulante activiteiten die hen machtigt om de activiteit 
uit te oefenen voor de vennootschap waarvan degenen die instaat voor het dagelijks beheer 
de standplaats toegewezen kreeg. 
7. door de personen bedoeld in de werknemers bedoeld in artikel 3, 5° van de wet van 25 
juni 1993, op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van de kaart van ambulante activiteiten die 
hen machtigt te handelen voor rekening van de natuurlijke persoon of de vennootschap 



waarvan degene die met het dagelijkse beheer is belast de standplaats toegewezen kreeg 
(hulpleurkaart). 
8. door de standwerkers aan wie het tijdelijke gebruiksrecht van de standplaats werden 
onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van art. 42 bis van het K.B. van 3 april 1995. 
 
Art. 8.12. § 1. Een ambulante handelszaak op de markt kan slechts worden overgedragen 
naar aanleiding van het overlijden of de volledige stopzetting van de ambulante activiteiten 
van de persoon aan wie de standplaats is toegewezen. 
 
De overneming kan door de echtgenoot, echtgenote, een bloed- of aanverwante in de 
tweede graad, ofwel de persoon die hen bij plaatsvervulling opvolgt. 
 
De overnemer moet dezelfde activiteit als zijn voorganger uitoefenen en een machtiging van 
ambulante activiteit bezitten als de personen vermeld onder artikel 3,1° of 2° (blauwe 
leurkaart) van de wet van 25 juni 1993. 
 
In dat geval loopt het abonnement verder en kan dit vernieuwd worden voor dezelfde plaats 
zoals elk ander abonnement. 
 
§. 2. De overneming kan ook aan derden, voor zover voldaan is aan de criteria beschreven 
in § 1. 
 
De overnemer moet dezelfde activiteit als zijn voorganger uitoefenen en een machtiging van 
ambulante activiteit bezitten als persoon vermeld onder artikel 3, 1° en 2° (blauwe leurkaart) 
van de wet van 25 juli 1993. 
 
De overnemer kan beschikken over dezelfde plaats gedurende de resterende duur van het 
lopende abonnement. 
 
§ 3. Daarna kan het gemeentebestuur beslissen: 
- de overnemer de kans te bieden dat deze zijn abonnement stilzwijgend verlengd voor 
dezelfde plaats. 
- de overnemer een andere plaats toewijzen. 
 
Art. 8.13. De marktkramers mogen zich niet verzetten tegen de controle van de bevoegde 
ambtenaren die moeten waken over de eerlijkheid in handelszaken en de hoedanigheid van 
de koopwaren. 
 
Art. 8.14. Het college van burgemeester en schepenen mag de toegang tot de markt tijdelijk 
of definitief verbieden aan de handelaars die wegens overtreding van de wet op de 
handelspraktijken gestraft werden. 
 
Art. 8.15. Het is verboden de vrijheid van de verkoop te hinderen of de orde te storen op 
welke wijze ook. 
 
Het is de handelaars verboden het publiek lastig te vallen of aan te klampen. 
 
Zonder de toelating van de marktleider is het verboden gebruik te maken van 
geluidsversterking. 
 
Art. 8.16. Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan alle 
veiligheidsnormen of die schadelijke gassen of rook verspreiden. 
 
Voor de afkoeling, verwarming of gelijk welk ander doeleinde is het verboden 
ontploffingsmotoren te gebruiken. Handelaars die elektrische stroom afnemen van de ter 
beschikking gestelde laagspanningsverdeelborden, moeten een proces-verbaal van 
overeenkomst van hun elektrische installatie kunnen voorleggen. Dit proces-verbaal, 
opgesteld overeenkomstig het art. 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de 



Electrische Installatie (AREI), wordt afgeleverd door een erkend organisme en mag ten 
hoogste 13 maanden oud zijn. 
 
Art. 8.17. Het is verboden het wegdek of de trottoirs te beschadigen. De marktkramer zal 
aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangebrachte schade. 
 
Art. 8.18. Het perceel van een toevallig afwezige marktkramer mag niet ingenomen worden 
door derden, zonder toelating van de marktleider en met dien verstande dat deze tijdelijke 
toelating geen definitief recht geeft op de ingenomen plaats. 
 
Art. 8.19. De marktkramers dienen in regel te zijn met en zich te schikken naar alle 
reglementen, wetten en besluiten wat betreft hun handel. 
 
Art. 8.20. De plaatselijke diensten gebruiken uitsluitend het Nederlands. Op de particulieren, 
bedrijven inbegrepen, die conform huidig reglement een standplaats uitbaten op één van de 
gemeentelijke openbare markten is artikel 3 van het decreet van 30 juni 1981 houdende 
aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1966 
gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het gebruik 
van de talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het Nederlands Taalgebied 
en de Particulieren (B.S., 10 november 1981) van toepassing. Zij gebruiken uitsluitend het 
Nederlands in hun betrekking met de plaatselijke diensten. 
 
Art. 8.21. Een brandblusapparaat dient aanwezig te zijn op de stand van de marktkramers, 
ongeacht hij gebruik maakt van een wagen of van een kraam. Het type is een A.B.C.-toestel 
van 6 kg. Op advies van de brandweer kan het college van burgemeester en schepenen een 
ander type opleggen. 
 
Art. 8.22. Voor het gebruik van elektriciteit zal door de marktkramer een vergoeding dienen 
betaald te worden. De marktleider duidt dit aan op de lijst die hij aan de gemeenteontvanger 
overhandigt. 
De marktkramer zal de normen die de elektriciteitsmaatschappij oplegt, dienen te 
respecteren. Hij ontvangt hiervan samen met zijn vergunning een kopie. 
 
Art. 8.23. § 1. De bezetting van de percelen wordt enkel toegestaan tegen betaling van een 
marktrecht volgens een tarief vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
De retributie is in de regel bij voorafbetaling verschuldigd. De eerste betaling zal aldus 
geschieden op het ogenblik van het afhalen van de vergunning. Het intrekken van de 
vergunning wegens onrechtmatig gebruik of het afzien van het genot van de vergunning door 
de verkrijger zelf, brengt voor de betrokkene geen enkel recht mee tot terugbetaling van het 
betaalde bedrag. 
 
§ 2. Het marktrecht is verschuldigd vanaf het ogenblik van de toekenning van de standplaats. 
Dit marktrecht wordt betaald aan de marktleider tegen afgifte van tickets. 
 
De marktkramer kan eventueel ook per overschrijving betalen. Dit gebeurt dan eveneens per 
drie maand. 
 
§ 3. De toevallige marktkramers en diegenen die op proef staan betalen het marktrecht aan 
de marktleider op dezelfde wijze als bepaald bij § 1. 
De marktkramers moeten steeds in het bezit zijn van hun tickets. Deze moeten vertoond 
worden op ieder verzoek van de marktleider. 
 
Art. 8.24. De marktkramer die op verzoek van de marktleider het vereiste bewijs niet wil of 
kan vertonen, wordt beschouwd als niet in regel. Hij zal onmiddellijk het marktrecht dienen te 
betalen. 
 



Aan de kramer die gedurende vier opeenvolgende malen afwezig is zonder vooraf of tijdens 
de eerste week van zijn afwezigheid de marktleider daarvan kennis te hebben gegeven kan 
alle recht op zijn plaats ontzegd worden. 
 
Het innemen of gebruik maken van het openbaar domein, zonder vergunning, brengt 
automatisch verdubbeling mee van het tarief. 
 
Art. 8.25. In geval van betwisting dient het marktrecht betaald te worden. De 
belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
 
HOOFDSTUK IX – KERMISSEN EN JAARMARKTEN 
 
Brandbeveiligingsmaatregelen  
 
Art. 9.1. Onderhavige brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op alle inrichtingen 
van tijdelijke aard, die voor ten hoogste drie maanden op eenzelfde plaats zijn gevestigd. 
Deze inrichtingen of instellingen zijn o.a.: 

a) kermisbarakken en circussen 
b) de tenten en getimmerten voor het organiseren van vermakelijkheden en het 

geven van vertoningen 
c) de jaarbeurzen en tentoonstellingen, die niet plaatsgrijpen in zalen van 

permanente inrichtingen of in gebouwen die gewoon toegankelijk zijn voor het 
publiek. 

 
Deze brandbeveiligingsmaatregelen zijn ook van toepassing onafhankelijk van de wettelijke 
en reglementaire voorschriften opgelegd door het decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning (B.S., 17 september 1985), zelfs indien zij van tijdelijk aard zijn, en op de 
installaties en apparaten geviseerd door het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming. 
 
Art. 9.2. Opstelling en bouw van de inrichtingen 
Art. 9.2.1. De barakken, tenten en getimmerten moeten volgens de aangewezen 
voorschriften ordelijk opgesteld zijn derwijze dat zij steeds door de eerste hulpwagens 
kunnen benaderd worden. De toegangswegen mogen niet gehinderd worden door 
geparkeerde voertuigen of bezette plaatsen die een vrije beweging van de 
brandweerwagens zouden kunnen beletten. Zij dienen een vrije hoogte te hebben van 4 m. 
 
Art. 9.2.2. Onder standplaats wordt verstaan de plaats die door een inrichting of instelling 
bekleed wordt, met inbegrip van de schoorpalen, spandraden, omheining, trappen en 
uitsprong van de kap. Een stand is een afgebakend geheel van uitgestalde waren van een 
fabriek of firma. 
 
Art. 9.2.3. Het kermisplein mag enkel bezet worden door rijtuigen welke onmisbaar zijn voor 
de exploitatie. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt in laatste uitspraak en 
zonder mogelijk beroep, over de gepastheid van elk rijtuig en over de plaats die het zal 
innemen. 
 
Art. 9.2.4. Tussen de verschillende inrichtingen zal een ruimte van minstens 50 cm breedte 
gelaten worden. Deze ruimte mag, om het doorlopen van het publiek te beletten, desnoods 
afgesloten worden met een gemakkelijk te verwijderen latwerk. 
 
Circustenten en gedeelde omvangrijke inrichtingen voor vermakelijkheden, jaarbeurzen en 
tentoonstellingen moeten een afzonderlijke standplaats hebben, waarvan de afstand ten 
opzichte van de andere kermisinrichtingen en de bebouwde omgeving vooraf ter beoordeling 
is van de commandant van de brandweer of van een daartoe door het gemeentebestuur 
aangestelde persoon. 
 



Art. 9.2.5. De materialen, nodig voor de opbouw van tenten of barakken en in het bijzonder 
van de inwendige inrichting, omvattende de banken, trappen en vloeren dienen steeds in 
goede staat van deugdelijkheid en onderhoud te zijn. 
Banken en stoelen moeten stevig op de vloer bevestigd zijn, met uitzondering nochtans voor 
de stoelen in de verbruiksalon. 
De rijen zitplaatsen mogen niet meer dan 10 zitplaatsen omvatten, wanneer er slechts één 
gang bestaat. Zij mogen er 20 omvatten wanneer er twee gangen zijn. 
 
Art. 9.2.6. De gangen, leidende tot de zit- en/of staanplaatsen en tot de uitgangen, moeten 
steeds geheel vrij gehouden worden. 
 
Art. 9.2.7. Kas- en controleloketten dienen stevig vastgehecht derwijze dat zij de nuttige 
breedte der gangen en uitgangen niet verminderen. 
 
Art. 9.2.8. De uitgangen van een inrichting moeten rechtstreeks op de openbare weg 
uitgeven en mogen in geen geval andere bezette ruimten of belendende barakken 
doorlopen. 
De weg naar de uitgang zal aangeduid worden. De deuren moeten in de richting van de 
vluchtweg opendraaien en in de geopende stand kunnen vastgezet worden. Trommel- en 
draaikruisdeuren zijn verboden. 
 
Art. 9.2.9. De breedte van de gangen, deuren en trappen moeten in centimeter tenminste 
gelijk zijn aan het maximaal aantal personen, die ze moeten gebruiken om de inrichting te 
verlaten, met een minimum van 0,80 m vermenigvuldigd met 1,25 voor de dalende en met 2 
voor de stijgende trappen. Het maximum aantal personen wordt bepaald door de som van 
het aantal zitplaatsen en het aantal staanplaatsen. Deze laatste worden berekend op basis 
van 3 personen per m² van de oppervlakte bestemd voor de staande toeschouwers. De vrije 
hoogte van de doorgangen mag niet meer dan 2 m bedragen. 
 
Art. 9.2.10. Het aantal uitgangen wordt bepaald door het getal staan- en/of zitplaatsen in een 
inrichting en wel in deze verhouding: 
a) voor minder dan 500 personen: 
 - van 1 tot 50 personen: één uitgang 
 - van 51 tot 250 personen: twee uitgangen 
 - van 251 tot 500 personen: drie uitgangen 
b) voor meer dan 500 personen: één bijkomende uitgang (of nooduitgang) per schijf van 500 
personen of een fractie van 500 personen. 
 
Deze uitgangen en nooduitgangen moeten zo ver mogelijk van elkaar liggen. 
 
Art. 9.2.11. De trappen moeten voorzien zijn van leuningen in overeenstemming met art. 641 
van het Algemeen Reglement van Arbeidsbescherming. 
 
Art. 9.2.12. Opschriften, die zowel bij daglicht als bij duisternis goed zicht- en leesbaar 
dienen te zijn, dienen de uitgangen en nooduitgangen aan te duiden. 
 
Art. 9.2.13. De bepalingen van artikel 14.12.3. zijn ter zake van toepassing. 
 
Art. 9.3. Elektrische installaties 
Art. 9.3.1. De elektrische installatie moet uitgevoerd worden volgens de regels van goed 
vakmanschap. De onder spanning staande machines en elektrische toestellen, die 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor het publiek, en niet onder permanent toezicht staan van 
een verantwoordelijke van de stand, moeten een veiligheidsgraad van minimum IP 4 X te 
hebben. 
 
Art. 9.3.2. Het uitvoeren van de aansluiting, het plaatsen van de hoofdverdeelkasten en de 
levering van de elektrische stroom geschiedt uitsluitend door bevoegd personeel van of door 
de inrichter aangeduide bevoegde personen. De hoofdverdeelkasten zijn voorzien van een 
stof of elk ander doeltreffend systeem die ze ontoegankelijk maakt voor derden. 



 
Art. 9.3.3. De gebruiker die een elektrische aansluiting vraagt moet een proces-verbaal van 
overeenkomst van zijn elektrische installatie kunnen voorleggen. Dit proces-verbaal 
opgesteld overeenkomstig de artikelen 270 en 271 van het AREI wordt afgeleverd door een 
door de inrichter aangeduid erkend keuringsorganisme. 
 
Art. 9.3.4. Het is de inrichter verboden om elektrische installaties aan te sluiten die niet over 
het vereiste proces-verbaal beschikken of die inbreuken vertonen op de voormelde 
reglementering. 
 
Art. 9.3.5. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe elke dag na het beëindigen van de 
werkzaamheden, op zijn stand de lichten te doven en alle elektrische toestellen uit te 
schakelen, tenzij dit onontbeerlijk is en elke onder spanning blijvende toestel afzonderlijk 
doeltreffend beveiligd is tegen overstromen. 
 
Art. 9.4. Verwarmingsinstallaties 
Art. 9.4.1. De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen derwijze opgesteld dat zij alle 
waarborgen van veiligheid tegen brand bieden. Zij moeten geplaatst worden op een stenen 
vloerplaats of op een plaats van onbrandbaar en slecht warmtegeleidend geventileerde 
ruimte. 
Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gespijsd met alcohol, benzine of petroleum 
is streng verboden. 
 
Art. 9.4.2. Bij gebruik van vloeibare gassen moeten de persflessen en houders geplaatst 
worden buiten de inrichting in een volledig afgezonderde ruimte met een bestendige 
verluchting. 
De gasinstallaties dienen te beantwoorden aan de norm NBN051.003 
 
Art. 9.4.3. Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad- of kookdoeleinden is 
slechts toegestaan in de inrichtingen en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust. Naast de 
verwarmings- of kooktoestellen zal een geschikt en bedrijfsklaar draagbaar blustoestel 
worden opgesteld. 
 
Art. 9.4.4. De frituurtoestellen moeten voorzien zijn van een veiligheidsthermostaat. 
 
Art. 9.5. Alle drijfkrachttoestellen en energiebronnen dienen te voldoen aan de wettelijke 
voorschriften, derwijze dan hun werkingen niemand hindert, zij geen gevaren opleveren voor 
brand en degelijk beschermd zijn ter voorkoming van ongevallen. 
 
Art. 9.6. Rookverbod 
Art. 9.6.1. In circussen en andere spektakelzalen zal het rookverbod opgelegd en aangeduid 
worden. Aan de ingang van de inrichtingen van tijdelijke aard zullen met zand gevulde 
onbrandbare bakjes geplaatst worden voor het inwerpen van smeulende tabaksresten. 
 
Art. 9.6.2. Tijdens de voorstellingen mogen het personeel en de optredende artiesten niet 
roken in de stallen en belendende ruimten. 
 
Art. 9.7. Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen 
Art. 9.7.1. De hydranten gelegen in het bezette terrein en in de toegangswegen moeten 
steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn. 
 
Art. 9.7.2. Opstapeling van stro of hooi binnen of tussen de inrichtingen is verboden, tenzij 
met voorafgaande toelating van de brandweercommandant of van de afgevaardigde van het 
gemeentebestuur, die te dien einde de nodige veiligheidsmaatregelen zal verstrekken. 
 
Art. 9.7.3. Papierresten, verpakkingsmateriaal en brandbaar afval moeten terstond 
verwijderd worden en mogen niet geborgen of weggeworpen worden. 
Het gemeentebestuur zal de nodige maatregelen treffen voor ophaling van het vuilnis. 
 



Art. 9.7.4. In alle inrichtingen en stands moeten, op oordeelkundige wijze opgesteld, 
draagbare blustoestellen van de passende soort aanwezig zijn. 
Deze moeten op goed zichtbare en bereikbare plaatsen aangebracht en jaarlijks door een 
bevoegde firma nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden. 
Het bewijs van nazicht zal op verzoek van de brandweercommandant of afgevaardigde van 
het gemeentebestuur moeten voorgelegd worden. 
 
Art. 9.7.5. Bij vaststelling van een onvoldoende of gebrekkige brandbeveiliging moeten alle 
bijkomstige opgelegde voorzorgsmaatregelen onmiddellijk nageleefd worden. 
 
Art. 9.7.6. Ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas mogen niet in de 
inrichtingen aanwezig zijn. 
 
Art. 9.7.7. Versieringen met brandbare slingers en dergelijke mogen niet in de stands worden 
aangebracht. 
 
Art. 9.7.8. Motorvoertuigen tentoongesteld in daartoe bestemde ruimten mogen niet meer 
brandstof in hen reservoirs hebben dan nodig is voor het aan- en wegbrengen van de 
voertuigen. 
 
Art. 9.7.9. Met het oog op de melding van brand of van een ongeval dienen de organisatoren 
van een tentoonstelling, jaarbeurs of vermakelijkheidsinrichting de nodige schikkingen te 
treffen om de veiligheidsdiensten in de kortst mogelijke tijd te kunnen oproepen. 
 
Art. 9.7.10. Bij elke sluitingstijd wordt door het personeel een rondgang binnen en buiten de 
inrichting uitgevoerd. In omvangrijke instellingen voert het personeel van de inrichting een 
waakdienst uit. 
 
Art. 9.7.11. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor in de 
inrichtingen een bijzondere waakdienst tijdens de vertoningen of openingsuren uit te oefenen 
en er één of meer brandwachten te plaatsen. Voor elke brandweerman zal een vergoeding 
per voorstelling door de exploitant aan het gemeentebestuur betaald worden overeenkomstig 
het door de gemeenteraad vastgestelde tarief. 
 
Art. 9.8. Onverminderd de bijzondere nazicht- en controlemaatregelen, welke inzake 
brandvoorkoming mochten uitgevaardigd worden, worden de in dit reglement bedoelde 
instellingen door de gemeentelijke brandweerdiensten geïnspecteerd overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de 
vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en 
coördinatie van de hulpverlening in geval van brand (B.S., 18 november 1967). 
 
Bijzondere schikkingen  
 
Art. 9.9.1. De kermissen hebben plaats op volgende data: 
- Asse Centrum:    carnavalkermis 
    zondag op of na 3 mei 
    3e zondag van september  
 
- Asse Koutertaveerne:   Pasen 
 
- Asse Tenberg:     2e zondag van juli 
 
- Asse Asbeek:     laatste zondag van augustus 
 
- Asse Krokegem:    2e zondag van oktober 
 
- Asse Terheide:     zondag op of na 3 november 
 
- Asse Walfergem:    zondag na 11 november 



 
- Bekkerzeel:     3e zondag van oktober 
 
- Kobbegem:     zondag op of na 22 juli 
 
- Mollem-Dorp:   3e zondag na 3 mei (indien gelijktijdig met Pinksteren 2e 

zondag na 3 mei) 
 
- Mollem-Station:    zondag op of na 16 juni 

 zondag op of na 8 september 
 
- Relegem:    1e zondag na Pasen 
    laatste zondag van augustus 
 
- Gelik:     1e zondag van mei 
    1e zondag van oktober 
 
De kermissen mogen 2 zondagen duren. 
 
Art. 9.9.2. De kermissen hebben plaats op de door het gemeentebestuur aangeduide 
plaatsen. 
 
Art. 9.9.3. Met uitzondering van de voertuigen voor het verblijf van de uitbater zijn slechts de 
voertuigen noodzakelijk voor de uitbating van de inrichting toegelaten. Alle andere voertuigen 
zullen geparkeerd worden op de door de politie aangeduide plaatsen. 
 
Art. 9.9.4. De voertuigen die dienen voor bewoning en geen deel uitmaken van de instelling 
en zijn bijhorigheden, moeten tenminste één toegang onafhankelijk van de inrichting of direct 
uitmondend op de openbare weg hebben. 
 
Art. 9.9.5. De kermistenten die op de openbare weg staan moeten tussen het vallen van de 
avond en het aanbreken van de dag voldoende gesignaleerd worden. Zij moeten 's avonds 
voldoende verlicht zijn voor het publiek. 
 
Art. 9.9.6. De foorkramers zullen hun inrichtingen derwijze moeten plaatsen dat er geen 
schade wordt toegebracht aan de bomen en dat deze bomen niet worden blootgesteld aan 
schadelijke uitwasemingen van schouwen. De foorkramers zullen zich moeten gedragen 
naar de richtlijnen van de politie belast met de afbakening en de toewijzing van de plaatsen. 
De beschadigingen aan de bomen aangericht zullen door de gemeentedienst geschat en 
door de nalatige foorkramers onmiddellijk vergoed worden. 
 
Art. 9.9.7. Het is verboden : 
a) enig deel van de openbare weg te beschadigen; 
b) waterafvoer naar de rioolkolken te belemmeren; 
c) enig vuil water uit te gieten of te laten aflopen elders dan in de rioolkolken. 
 
 
HOOFDSTUK X – POLITIE VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 
Art. 10.1. De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve de door het college 
van burgemeester en schepenen voorgeschreven uitzonderingen, elke dag van zonsopgang 
tot zonsondergang. 
 
Art. 10.2. De toegang tot de begraafplaats is verboden aan personen in staat van 
dronkenschap, leurders, spelende kinderen, personen vergezeld van dieren, uitgezonderd de 
honden die speciaal opgeleid zijn om gehandicapten te begeleiden. 
 
Art. 10.3. Het is in de begraafplaatsen verboden: 



1° op of over de muren, de buitenomheiningen der be graafplaatsen of de omheiningen der 
grafstenen te klimmen. 
 
2° behoudens met toelating van de burgemeester, op de begraafplaatsen te komen met 
andere vlaggen of banieren, dan de nationale of regionale vlaggen of deze met strikken van 
de nationale of regionale kleuren omfloerst. 
 
3° in de bomen of takken te snijden of ze te merken , of planten af te rukken of af te hakken. 
Dit verbod geldt niet voor het normaal onderhoud der grafstenen door de familieleden of hun 
afgevaardigde. 
 
4° de graftekens of alle voorwerpen die de grafsten en versieren te beschadigen en erop te 
schrijven. 
 
5° de bloemperken te betreden, te zitten of te ligg en op de graven of op het gras der perken 
en lanen. 
 
6° schade te berokkenen aan de lanen en wegen. 
 
7° vogels te vangen of hun nesten te vernietigen. 
 
8° kinderen alleen te laten. 
 
9° afval, papier of wat ook binnen de omheining der  begraafplaatsen weg te gooien elders 
dan in de daartoe bestemde recipiënten. 
 
10° er daden te stellen in strijd met de welvoeglij kheid. 
 
11° zonder toelating in de lijkenhuisjes of in de l okalen voorbehouden aan het personeel, 
binnen te treden. 
 
12° enigerlei voorwerpen te venten, aan te bieden o f te verkopen. 
 
13° te spelen en te roken. 
 
14° te zingen of muziek te spelen zonder toestemmin g van de burgemeester. 
 
15° aanplakbiljetten, borden, geschriften of andere  publiciteitstekens op muren aan te 
brengen, zowel binnen de begraafplaatsen als op de poorten. 
 
16° de graftekens te wijzigen, door er platen, foto 's, godsdienstige of andere zinnebeelden 
op aan te brengen, zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester. 
 
17° afgietsels te nemen of schetsen te vervaardigen  van gemeenschappelijke of private 
gedenktekens of gedeelten ervan, zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester. 
 
18° op welke wijze ook de doorgang van een lijkstoe t te belemmeren. 
 
19° zonder toestemming van de grafmaker of zijn afg evaardigde om het even welk voorwerp 
dat zich op de begraafplaats bevindt, weg te nemen of te verplaatsen. De bepaling geldt 
eveneens voor de ondernemers die aan de graven een werk te verrichten hebben, hoe klein 
dit ook is. De herstellingen van welke aard ook aan de graftekens in het algemeen mogen 
slechts uitgevoerd worden met instemming van de grafmaker der begraafplaats of zijn 
afgevaardigde. 
Het is bovendien verboden, de wegen te betreden met voertuigen van welke aard ook, indien 
de aanleg van de begraafplaats of de toestand van de wegen daartoe niet geschikt zijn. 
Enkel kinderwagens en voertuigen voor mindervalide mogen in de begraafplaatsen 
toegelaten worden. Zij moeten blijven staan en de plaats ruimen om de lijkstoeten door te 
laten. 



 
Art. 10.4. Het is verboden zijn eigen diensten of die van derden aan te bieden aan de 
bezoekers der begraafplaatsen en aan de personen die een lijkstoet vergezellen. 
Het is verboden de begraafplaatsen te betreden met gereedschap voor het onderhoud van 
de graven, wanneer men dit niet kan rechtvaardigen door uit te voeren werken. 
 
Art. 10.5. De grafmaker zal alle wanorde, veroorzaakt of uitgelokt door redevoeringen of 
plechtigheden, onmiddellijk doen ophouden. 
 
Art. 10.6. Al wie zich niet eerbiedig gedraagt ten overstaan van de overledenen of een der 
bepalingen van de artikelen 10.3. en 10.4. overtreedt, zal uit de begraafplaats geweerd 
worden, onverminderd de gerechtelijke vervolgingen die tegen hem/haar kunnen worden 
aangespannen. Buiten deze vervolgingen kan, al naar gelang van de ernst van het geval, de 
toegang tot de begraafplaats voorlopig ontzegd worden aan de personen die de 
ordemaatregelen betreffende de begraafplaatsen of enige andere beschikkingen van de 
verordening op de politie der begraafplaatsen overtreden hebben. 
 
Art. 10.7. Elk werk op de begraafplaatsen is verboden op zondagen, wettelijke feestdagen; 
bij hoogdringendheid kan de grafmaker van de begraafplaats het zerken toestaan. 
Dit verbod strekt zich niet uit tot het plaatsen, door de families, van eenvoudige draagbare 
herkenningstekens, noch tot het neerleggen van kransen, bloemen, medaillons, enz... noch 
tot het planten van seizoenplantjes. 
 
Art. 10.8. Vanaf 28 oktober tot en met 2 november van elk jaar is het op de begraafplaatsen 
verboden: 
a) om het even welk grafteken of toebehoren te plaatsen of weg te nemen. Dit verbod geldt 
niet voor het neerleggen van kransen, bloemen of medaillons. 
 
b) opschriften op de graftekens te beitelen, of de bestaande opschriften dieper te maken; 
gelijk welk beitelwerk, schilderwerk of verguldsel uit te voeren. 
 
c) de graftekens en toebehoren op te voegen of recht te zetten. 
 
d) de bomen, struikgewas of rozelaars van meer dan 60 cm hoog te planten. 
 
e) de begraafplaatsen te betreden met karren, kruiwagens of andere voertuigen, ladders, 
emmers en andere reinigingswerktuigen. 
 
Enkel het verzorgen der tuintjes is toegelaten voor zover de lanen en wegen niet beschadigd 
worden en zindelijk gehouden worden. 
 
Art. 10.9. De grafkelders moeten voltooid en gesloten zijn en de grafzerken moeten geplaatst 
zijn voor de 28ste oktober. De aarde van de grondwerken, de niet-geplaatste grafzerken, 
materialen en alle andere door de betrokkenen niet weggenomen voorwerpen, moeten uit de 
dodenakker weggebracht worden binnen dezelfde tijdspanne. Na de gestelde dag zullen 
deze voorwerpen eventueel door het bestuur van ambtswege weggebracht worden op 
kosten en risico van de overtreders en zonder dat deze plaatsten hiertegen verhaal kunnen 
uitoefenen. 
 
Art. 10.10. De op de begraafplaats gevonden voorwerpen moeten terstond aan de grafmaker 
of zijn afgevaardigde toevertrouwd worden, die er onmiddellijk nota van neemt en ze in 
bewaring geeft op het gemeentebestuur overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 
december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op 
de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (B.S., 17 januari 1976). 
De gemeente is niet aansprakelijk voor de diefstallen zelfs van bloemen, die ten nadele de 
families zouden gepleegd worden.  
Deze moeten vermijden op de graven voorwerpen te leggen die tot diefstal aanleiding 
kunnen geven. De metalen garneersels moeten stevig aan de gedenktekens vastgemaakt 
worden. 



 
 
HOOFDSTUK XI – BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING 
 
Hoofdbepalingen 
 
Art. 11.1. Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk, zelfs 
onvolledig lijk op het grondgebied van de gemeente. 
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van 
een getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer hiertoe 
aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 
Art. 11.2. Diegene die voor de begraving instaat, regelt zo spoedig mogelijk met het 
gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de lijkbezorging. 
De persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien of zijn gemachtigde kan de 
begrafenisondernemer toestaan om de formaliteiten in zijn plaats te vervullen en in het 
bijzonder om bij de ambtenaar van de burgerlijke stand de aanvraag om verlof tot begraving 
of crematie in te dienen. 
 
Bij ontstentenis daaraan, wordt het nodige gedaan door het gemeentebestuur, die de hiertoe 
gedane uitgaven zal verhalen op de erfgenamen of rechthebbenden van de overledene. 
 
Art. 11.3. Er wordt in een behoorlijke wijze voorzien in de lijkbezorging van behoeftige. Het 
stoffelijk overschot zal door de zorgen van het gemeentebestuur op behoorlijke wijze gekist, 
vervoerd en begraven of gecremeerd worden.  
De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de gemeente van het Vlaamse Gewest 
waar zij in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister zijn ingeschreven.  
 
Art. 11.4. De gemachtigde beambte van de burgerlijke stand beslist, na overleg met de 
begrafenisondernemer en/of de nabestaanden, over dag en uur van de begrafenis.  
 
Behoudens in speciale gevallen, op advies van de behandelende geneesheer of de 
geneesheer aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, zal de begrafenis ten 
vroegste 24 uren na de aangifte plaatshebben. 
 
De begrafenis heeft plaats binnen een termijn van 14 dagen volgend op het overlijden. 
Dagen dat het verboden is te begraven, worden niet meegeteld voor het berekenen van deze 
termijn. Deze termijn kan worden verlengd bij beslissing van de burgemeester of ingevolge 
een gerechtelijk onderzoek. 
 
Art. 11.5. Op de gemeentelijke begraafplaatsen is het verboden te begraven op zondagen, 
wettelijke feestdagen, 2 januari, 11 juli en 2 november.  
Op gemotiveerd verzoek kan de burgemeester hierop afwijkingen toestaan. 
 
Kisting 
 
Art. 11.6. Tot de vormneming, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het 
overlijden niet vastgesteld werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand, de 
behandelende geneesheer of de afgevaardigde geneesheer, belast met het vaststellen van 
de overlijden.  
De behandelende geneesheer of de afgevaardigde geneesheer brengt elke inbreuk op deze 
bepaling onmiddellijk ter kennis van de politie. 
 
Art. 11.7. De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen om de toepassing 
van de wettelijke en reglementaire bepalingen na te gaan. 
 
Art. 11.8. De stoffelijke overschotten moeten in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst 
worden. 



 
De balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaandelijk aan de kisting, 
kan in door de hogere overheid bepaalde gevallen toegelaten worden. 
 
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procédés die de 
natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden, 
behoudens in gevallen van bijzetting in een grafkelder waar een hermetisch omhulsel 
verplicht is gedurende de periode van de bijzetting. 
Vooraleer een te cremeren lijk wordt gekist, dienen implantaten die werken op batterijen of 
die radio-elementen bevatten te worden verwijderd.  
 
Art. 11.9. Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting 
niet meer geopend worden. 
 
Art. 11.10. De begrafenisondernemer of hij die instaat voor het kisten van het stoffelijk 
overschot, is persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen omtrent de 
kisting. 
 
Lijkenvervoer 
 
Art. 11.11. Het lijkenvervoer wordt door een begrafenisonderneming waargenomen, onder 
het toezicht van het gemeentebestuur. 
 
Art. 11.12. Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente is verboden, 
behoudens machtiging van de burgemeester. Deze machtiging wordt slechts gegeven op 
voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats 
van de bestemming. 
 
Art. 11.13. Het lijkenvervoer dient ordelijk, welvoeglijk en met de aan de overledene 
verschuldigde eerbied te verlopen.  
Niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op een 
passende wijze worden vervoerd. In geval van rampsituaties kan hiervan worden afgeweken. 
Een lijkwagen of een daartoe speciaal uitgeruste wagen is niet noodzakelijk voor het vervoer 
van assen. 
 
Bij het lijkenvervoer dienen alle maatregelen te worden genomen om de openbare 
gezondheid niet in gevaar te brengen. 
 
Art. 11.14. De begrafenisondernemer moet voor elke begrafenis een lijkwagen en dragers ter 
beschikking kunnen stellen. De dragers zijn gekleed in stadskleren in donkere kleuren. 
 
Tijdens het vervoer van het stoffelijk overschot van een voormalig soldaat, een 
gedeporteerde, een oorlogsgevangene van 1914-1918 of 1940-1945, een oorlogsinvalide, 
een verzetsstrijder, een politiek gevangene die een nationale erkenning genieten, kan de kist 
of de urne worden bedekt met een Belgische vlag die door de begrafenisondernemer wordt 
geleverd. 
 
Al het materiaal van de begrafenisondernemer dient te worden onderhouden volgens de 
aangewezen voorwaarden omtrent hygiëne en netheid. 
Het materiaal dient perfect te werken. 
 
De begrafenisondernemer is verplicht op elk moment in staat te zijn om een lijkwagen die 
onderweg een defect vertoont, onmiddellijk te vervangen. 
 
De begrafenisondernemer is verantwoordelijk voor zijn medewerkers, voor hun gedrag en 
voor hun kleding, die te allen tijde de nagedachtenis van de overledenen dienen te 
respecteren. 
 



Art. 11.15. De burgemeester kan machtiging verlenen om het stoffelijk overschot te dragen. 
In dit geval wordt de stoet door een lijkwagen of een daartoe speciaal uitgeruste wagen 
gevolgd. 
 
De stoet dient de kortst mogelijke weg tussen plaats van opbaring en plaats van begrafenis 
te volgen.  
Tijdens de stoet is het verboden gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of 
een manifestatie op touw te zetten die de welvoeglijkheid, de orde of de eerbied voor de 
doden stoort of kan storen. 
 
Lijkenhuis en wachtkelder 
 
Art. 11.16. Het gemeentelijk lijkenhuis of wachtkelder zijn bestemd om de stoffelijke 
overschotten op te nemen: 
- ter identificatie van onbekende personen; 
- waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een rechterlijke beslissing; 
- waarvan het vervoer naar het lijkenhuis noodzakelijk is voor de vrijwaring van de 

openbare gezondheid; 
- die niet op de plaats van het overlijden bewaard kunnen worden; 
- waarvan het vervoer naar het lijkenhuis aangevraagd werd door de familie van de 

overledene, of bij ontstentenis, door elke belanghebbende. 
 
Art. 11.17. De lijken mogen slechts naar het lijkenhuis gebracht worden na officiële 
vaststelling van het overlijden. 
 
Begraafplaatsen en graftypen 
 
Art. 11.18. Overeenkomstig het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van non-discriminatie, 
vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn de gemeentelijke begraafplaatsen 
toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid van godsdienstige, filosofische of 
ideologische levensbeschouwing. 
 
Art. 11.19. Iedere gemeentelijke begraafplaats moet over een urnenveld, een strooiweide en 
een columbarium beschikken. 
 
De verschillende graftypen op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn: 
- begraving van een stoffelijk overschot in een gewoon graf; 
- begraving van een stoffelijk overschot in een grafkelder; 
- begraving van een asurn in een gewoon graf; 
- begraving van een asurn in een grafkelder; 
- begraving van een asurn in een perceel op het urnenveld; 
- bijzetting van een asurn in het columbarium; 
- verstrooiing van de as op een strooiweide; 
 
Art. 11.20. Een kosteloze begraving in een grafkelder en een bovengrondse begraving 
worden niet toegestaan.  
 
Art. 11.21. Naast het begraven, het bijzetten in een columbarium of het uitstrooien van de as 
van gecremeerde op de gemeentelijke begraafplaatsen kan de as worden uitgestrooid op de 
aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de voorwaarden door de 
hogere overheid bepaald. 
 
Art. 11.22. Elkeen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn 
laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die laatste 
wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, evenals 
over het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid.  
 
Art. 11.23. Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke 
bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie 



plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk 
gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een 
minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken: 

a) worden uitgestrooid op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaatsen. 
Deze uitstrooiing kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein. Indien het een 
terrein betreft dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een 
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein 
vereist. 

b) worden begraven op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaatsen. Deze 
begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein. Indien het een terrein 
betreft dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een 
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein 
vereist. 

c) in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden 
bewaard op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaatsen. Indien er een 
einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de gemeentelijke 
begraafplaatsen, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor 
heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats 
gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden 
ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te 
worden. 

 
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze 
bepalingen. 
 
Op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of aanverwanten in eerste graad, kan een 
gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.  
 
De as van de overledene wordt met respect en eerbied behandeld en kan geen voorwerp 
uitmaken van een commerciële activiteit, met uitzondering van die activiteiten die verband 
houden met het uitstrooien of begraven van de as of met het overbrengen ervan naar de 
plaats waar de as bewaard zal worden. 
 
De uitstrooiing van de as van de overledene of de begraving ervan op een terrein dat niet in 
eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, mag geen aanleiding geven tot de 
betaling van welke vergoeding dan ook aan de eigenaar van het terrein. 
 
Art. 11.24. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven, het bijzetten 
in een columbarium of de asverstrooiing van: 

a) personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of 
wachtregister van de gemeente – personen van de gehuchten “Bollebeek”, 
“Bosbeek”, “Brussegem” en “Mollem” die op het grondgebied van de gemeente 
Merchtem wonen, worden hiermee gelijkgesteld;  

b) personen die de gemeente effectief bewonen, maar krachtens wettelijke bepalingen 
of internationale overeenkomsten van de inschrijving in de bevolkingsregisters, het 
vreemdelingen- of wachtregister zijn vrijgesteld;  

c) personen die begunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf 
of grafkelder of bijzetting in een geconcedeerde nis van het columbarium op de 
gemeentelijke begraafplaatsen; 

d) personen die de gemeente verlaten hebben voor verzorging of wegens ouderdom, 
ziekte of handicap en hun intrek hebben genomen buiten de gemeente in een 
instelling of bij een kind of bloedverwant tot en met de tweede graad, en die: 
- ofwel minsten tien jaar waren ingeschreven in de bevolkingsregisters, het 

vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente; 
- ofwel op het ogenblik dat ze de gemeente verlaten hebben, ingeschreven 

waren in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de 
gemeente. 

De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager te worden voorgelegd. 



e) personen die niet tot één van de voormelde categorieën behoren, mits een 
voorafgaande machtiging van de burgemeester, mits betaling van een door de 
gemeenteraad vastgestelde belasting en mits inachtneming van alle wettelijke 
beschikkingen inzake begravingen. 

 
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben 
bereikt, worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de 
ouders begraven of gecremeerd.  
 
Lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen 
 
Art. 11.25. De lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen zal plaats hebben door de 
bevoegde dienst zonder onderscheid van godsdienstige, filosofische of ideologische 
levensbeschouwing, op de plaatsen en in die volgorde aangeduid door de grafmaker, 
overeenkomstig de bevelen van de burgemeester. De aanduiding gebeurt ontegensprekelijk 
en zonder enig verhaal. 
 
De minimale afstand tussen een graf en de perceelgrens van een gemeentelijke 
begraafplaats bedraagt één meter. 
 
Art. 11.26. De grafmaker oefent het toezicht uit over de gemeentelijke begraafplaatsen. 
Hij heeft, onder bevoegdheid van de burgemeester, de verantwoordelijkheid over de 
gemeentelijke begraafplaatsen. Hij moet erover waken dat de instructies van het 
gemeentebestuur regelmatig en correct worden uitgevoerd. 
Hij houdt toezicht over de begrafenissen en hij leidt de ceremonie. 
 
De grafmaker is verantwoordelijk voor het personeel, voor hun gedrag en voor hun kleding 
die te allen tijde de nagedachtenis van de overledenen dienen te respecteren.  
 
De begrafenisondernemers en hun werknemers zijn verplicht zich nauwgezet te schikken 
naar de bepalingen die ter plaatse worden voorgeschreven door de grafmaker. 
 
Art. 11.27. Behalve hetgeen voorzien is in de reglementering betreffende de grafconcessies 
heeft elke teraardebestelling plaats in een afzonderlijk graf.  
De burgemeester kan echter toestaan dat de lijken van moeder en haar doodgeboren kind of 
kinderen in dezelfde kist of in hetzelfde graf worden geplaatst. 
 
Art. 11.28. De werkplaats die geopend wordt met het oog op het delven van een grafkuil 
moet behoorlijk aangeduid zijn.  
 
Aan een graf mogen geen milieutoxische stoffen worden toegevoegd.  
 
De kuil moet onmiddellijk na de begrafenisplechtigheid gedempt worden. 
 
De nissen in het columbarium moeten onmiddellijk na het bijzetten van de asurn afgedekt 
worden. 
 
Art. 11.29. De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig 
te zijn.  
 
Art. 11.30. Behoudens het verlenen van een concessie, is de begraving van een stoffelijk 
overschot in volle grond of de begraving van een asurn in volle grond of de bijzetting ervan in 
een columbarium op de gemeentelijke begraafplaats kosteloos voor de personen die 
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdeling- of wachtregister van de 
gemeente. Dit geldt eveneens voor de personen vermeld in artikel 11.24. b) en d).  
Deze kosteloosheid geldt eveneens voor de uitstrooiing van de as.  
 
Art. 11.31. De niet-geconcedeerde gronden en columbariumnissen worden toegestaan voor 
een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf de datum van overlijden.  



Er kan geen concessie aangevraagd worden voor deze gronden en columbariumnissen. 
 
Art. 11.32. Er mogen ten hoogste drie lijken boven elkaar geplaatst worden mits boven 
iedere doodskist of lijkwade minstens een laag grond van ten minste 30 cm dikte wordt 
aangebracht. 
 
Boven de bovenste doodskist of lijkwade bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm. 
 
De afstand tussen de doodskisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm. 
 
Art. 11.33. De afmetingen van de kisten mogen niet groter zijn dan 2 meter lengte, 75 
centimeter breedte en 55 centimeter hoogte. 
 
De afmetingen van het omhulsel der asurnen mogen niet groter zijn dan die van een kubus 
van 50 centimeter zijde. De afmetingen worden beperkt tot 28 centimeter breedte op 35 
centimeter hoogte voor de asurnen of de omhulsels die in een columbarium moeten 
geplaatst worden. 
 
Art. 11.34. De uitstrooiing van de assen van de overledene moet worden verricht door de 
gemeentelijke aangestelde door middel van het exclusief voor de verstrooiing dienende 
toestel. 
 
De as van de overledene wordt met respect en eerbied behandeld en kan geen voorwerp 
uitmaken van een commerciële activiteit, met uitzondering van die activiteiten die verband 
houden met het uitstrooien of begraven van de as of met het overbrengen ervan naar de 
plaats waar de as bewaard zal worden. 
 
Het grasperk voor de asverstrooiing mag slechts betreden worden ingeval een asverstrooiing 
plaats heeft. 
 
Het is verboden om op dezelfde plaats as te verstrooien met een tussentijd van slechts 
enkele dagen. 
 
Om uitzonderlijke redenen kan de verstrooiing worden uitgesteld. Wanneer die redenen zijn 
weggevallen, wordt een datum vastgelegd in overleg met de familie, zo deze de wens heeft 
uitgesproken bij de verstrooiing aanwezig te zijn. Na een termijn van drie maanden wordt de 
in het crematorium bewaarde as van ambtswege verstrooid. 
 
Art. 11.35. Op de strooiweide kan een naamplaatje worden geplaatst. De duur voor het 
behouden van het naamplaatje wordt beperkt tot tien jaar vanaf de datum van aanvraag. Na 
het verstrijken van deze periode kan door iedere belanghebbende een verlenging worden 
aangevraagd voor een nieuwe periode van tien jaar. 
Bij gebrek aan vernieuwing wordt het naamplaatje verwijderd. 
 
Het naamplaatje wordt ter beschikking gesteld en geplaatst door de gemeente, het graveren 
moet geschieden door de aanvrager. 
 
Voor elke aanvraag wordt een retributie geheven, waarvan het tarief wordt vastgesteld door 
de gemeenteraad. 
 
Art. 11.36. Een niet-geconcedeerd graf kan enkel verwijderd worden nadat gedurende een 
jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering, zowel bij het graf als aan de ingang van 
de gemeentelijke begraafplaats, werd uitgehangen.  
 
Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, 
wordt, indien een niet-geconcedeerd graf wordt verwijderd waar asurnen begraven of 
bijgezet werden, de as van deze asurnen uitgestrooid op de daarvoor voorziene strooiweide 
van de gemeentelijke begraafplaats. De asverstrooiing zal door de zorgen van het 
gemeentebestuur geschieden.  



Indien een niet-geconcedeerd graf wordt verwijderd waar stoffelijke overschotten begraven 
werden, worden de eventuele overblijfselen begraven in de daartoe bestemde grafput.  
 
De bij het ruimen van een graf gevonden resten van kleding of van een doodskist of een 
lijkwade worden afgevoerd voor verbranding. Als bij ruiming een omhulling wordt 
aangetroffen die de zuurstoftoetreding belemmert moet die worden verwijderd. Als dat 
onmogelijk is, moet ze in ieder geval luchtdoorlatend worden gemaakt.  
 
Graftekens, onderhouds- en beplantingswerken 
 
Art. 11.37. Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen 
verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te 
doen plaatsen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder. 
 
Art. 11.38. Geen enkel grafteken mag worden geplaatst, herplaatst of verbouwd en geen 
enkele aanplanting mag worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 
de burgemeester. 
 
Graftekens die geplaatst werden zonder de schriftelijke toelating of die niet in 
overeenstemming zijn met de afgeleverde toelating, zullen op bevel van de burgemeester 
verwijderd worden op kosten van degene die het grafteken geplaatst heeft of laten plaatsen. 
 
Art. 11.39. Er mogen enkel werken worden verricht tijdens de openingsuren van de 
gemeentelijke begraafplaatsen. Op zondagen en wettelijke feestdagen mogen geen werken 
worden uitgevoerd. 
 
Alle werken die, als voorbereiding, elders mogelijk zijn, mogen niet op de gemeentelijke 
begraafplaatsen geschieden. De materialen moeten derhalve zoveel als mogelijk 
geprefabriceerd ter plaatse worden gebracht om de werken op de gemeentelijke 
begraafplaats tot het volstrekte minimum te beperken en alzo de sereniteit van de 
gemeentelijke begraafplaats zoveel mogelijk te bewaren. 
 
De werken moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden voltooid. Indien de werken niet 
worden beëindigd op het sluitingsuur, dan dienen het materieel en voertuigen van de 
gemeentelijke begraafplaats te worden verwijderd. 
 
Art. 11.40. De oppervlakten ingenomen door de graftekens en naamplaten worden beperkt 
tot: 
- 1,80 meter x 1 meter; 
- 2 meter x 1 meter voor de grafkelders; 
- 60 centimeter x 60 centimeter voor het urnenveld. 
 
Het opstaande gedeelte van de graftekens mag niet hoger zijn dan 1 meter. Op het 
urnenveld wordt de hoogte van de naamplaat beperkt tot 5 centimeter. 
 
De grafzerken dienen voorzien van een plint, aangepast aan de materie van de zerk, van 
een zijplint op de hoeken, aangepast aan het niveau van de grond, en van een stabiel 
voetstuk voor het openstaande gedeelte. 
Het is verboden om betonnen palen te plaatsen. 
 
De afstand tussen de tekens bedraagt minimum 50 centimeter langs de hoofdzijde. 
 
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden.” 
 
Art. 11.41. Op de gemeentelijke begraafplaatsen mogen de grafschriften niet van aard zijn 
om de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied te storen. 
 
Art. 11.42. De volgende vermeldingen kunnen op de afdekplaten aangebracht worden:  
- een teken of symbool van religieuze of filosofische aard; 



- de voornamen, de naam, de datum van geboorte en overlijden van de overledene; 
- een korte persoonsbeschrijving; 
- de voornamen en de naam van de echtgenoot of de echtgenote van de overledene of de 
persoon met wie de overledene samenwoonde; 
- een foto van de overledene. 
 
Art. 11.43. De duur voor het behouden van graftekens wordt beperkt tot 10 jaar voor de 
kosteloze begravingen en tot de duur van de begravingen die het voorwerp uitmaken van 
een concessie.  
 
Op geconcedeerde percelen moet gedurende de hele duur van de concessie een grafteken 
behouden blijven. 
 
Alvorens een stenen grafteken mag geplaatst worden op een graf, dient een periode van 
minstens zes maanden verstreken te zijn na de begraving in volle grond. Deze termijn moet 
niet in acht genomen worden wanneer de begraving gebeurt in een grafkelder. 
 
Art. 11.44. Wanneer niet-geconcedeerde gronden voor nieuwe begravingen moeten worden 
gebruikt, wordt door middel van een zowel bij het graf als aan de toegang van de 
gemeentelijke begraafplaats uitgehangen bericht kennis gegeven van de termijn gedurende 
welke zij de graftekens mogen wegnemen. Die termijn wordt vastgesteld op zes maanden. 
Van deze termijn kan worden afgeweken door een beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen. 
Bij het verstrijken van die termijn, of van de toegestane verlenging ervan, worden de 
materialen eigendom van de gemeente. Wanneer de belanghebbenden niet in staat zijn de 
verwijdering uit te voeren, neemt het gemeentebestuur deze taak op zich en gaat het 
desnoods over tot de vernieling van bepaalde stukken om het perceel opnieuw te kunnen 
overnemen. In het laatste geval is het gemeentebestuur niet verantwoordelijk voor de 
eventuele schade aan materialen die uit deze verwijdering of vernieling kunnen voortkomen.  
 
Art. 11.45. Het onderhoud van de graven rust op de belanghebbenden, inzonderheid de 
persoon die de voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de oprichting van het grafteken 
aan de burgemeester heeft gezonden.  
 
Verwaarlozing staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, 
vervallen, ingestort of bouwvallig is. De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de 
burgemeester of zijn gemachtigde. Die akte wordt één jaar bij het graf en aan de ingang van 
de gemeentelijke begraafplaats uitgehangen.  
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel van de burgemeester 
overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke 
blijvende belanghebbende(n). 
 
Bij gevaar van onmiddellijke instorting kan de burgemeester zelfs ambtshalve optreden 
zonder verwittiging van de belanghebbende(n). De dringende noodzaak zal worden 
vastgesteld in een akte, opgemaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt aan het 
graf en aan de ingang van de begraafplaats. Alle aan de ambtshalve wegneming verbonden 
kosten worden teruggevorderd van de belanghebbende(n). 
 
Indien het een grafconcessie betreft, kan het college van burgemeester en schepenen in 
geval van verwaarlozing een einde stellen aan het recht op concessie. 
 
Art. 11.46. De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten goed onderhouden 
worden. Wanneer ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan 
zullen de opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het 
gemeentebestuur. 
 
Voor het onderhoud van de bloemen en planten is het verboden gebruik te maken van 
herbiciden. 
 



De aanplantingen en aangebrachte attributen moeten derwijze aangebracht en onderhouden 
worden dat zij zich niet uitbreiden buiten de afmetingen toegewezen aan het graf of dat zij 
het zicht op de identificatiegegevens op het grafteken verhinderen. 
 
Art. 11.47. Het college van burgemeester en schepenen zal een lijst opmaken van graven 
met lokaal historisch belang die als kleine onroerende erfgoedelementen kunnen worden 
beschouwd. De lijst bevat de graven met een historische, artistieke, volkskundige of socio-
culturele waarde die niet beschermd zijn als monument overeenkomstig het decreet van 3 
maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten. 
De graven op deze lijst dienen 50 jaar te worden bewaard en onderhouden door de 
gemeente. Deze termijn kan worden verlengd. 
 
Art. 11.48. De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste 
voorwerpen. 
 
Binnen de omheining van de gemeentelijke begraafplaatsen mag geen enkel materiaal 
achtergelaten worden.  
Bij overtreding van deze bepaling wordt op bevel van de burgemeester overgegaan tot de 
wegneming van de materialen op kosten van de overtreder. 
 
Opgravingen 
 
Art. 11.49. Behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen mag er slechts worden 
overgegaan tot opgraving na machtiging door de burgemeester. 
Voor elke gemeentelijke begraafplaats wordt er een register gehouden waarin, zonder 
tussenruimte, alle gedane opgravingen worden ingeschreven. 
 
Art. 11.50. De aanvraag tot opgraving gebeurt middels een schriftelijk en gemotiveerd 
verzoek door een naast familielid van de overledene of door enig belanghebbende. 
 
Het verlenen van toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige 
redenen. 
 
De kosten van opgraving vallen ten laste van de persoon die erom verzoekt, tenzij de 
opgraving gebeurt op rechterlijk bevel of ingevolge een bestuurlijke beslissing. 
 
Art. 11.51. De opgravingen worden gedaan door de daartoe aangestelde grafmaker van de 
gemeente in aanwezigheid van de personen die bevoegd zijn de opgravingen bij te wonen.  
 
Bij een opgraving dienen de personen die belast zijn met de opgravingswerkzaamheden 
beschermende kledij te dragen.  
 
De opgravingen hebben zo mogelijk plaats buiten de uren dat de gemeentelijke 
begraafplaatsen toegankelijk zijn voor het publiek en in elk geval dient het gedeelte van de 
gemeentelijke begraafplaats waar de ontgraving plaats heeft, te worden afgesloten voor het 
publiek, zodanig dat de opgraving aan het zicht onttrokken wordt. 
 
Art. 11.52. Indien de staat van de opgegraven kist, lijkomhulsel of asurn zulks vereist, wordt 
ze vernieuwd.  
Als wordt vastgesteld dat kledingstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig 
vertragen moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting worden 
opgeheven. Zo mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd. 
Elke andere maatregel wordt genomen die van aard is de welvoeglijkheid of de openbare 
gezondheid te beschermen. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van wie de 
opgraving gevraagd heeft. 
 
Art. 11.53. Het overbrengen van een opgegraven stoffelijk overschot of asurn naar de 
begraafplaats van een andere gemeente kan slechts gebeuren na toelating van de 



burgemeester of zijn gemachtigde en na voorlegging van de toelating van het 
gemeentebestuur van de gemeente naar waar het lijk of de asurn worden overgebracht. 
 
Het overbrengen van het stoffelijk overschot gebeurt volgens de bepalingen omtrent het 
lijkenvervoer. Het lijk moet in afwachting van vervoer worden bewaard in een lucht- en 
lekdichte kist. De burgemeester mag eventueel andere nodig geachte maatregelen treffen. 
 
Graf-, columbarium- en urnenveldconcessies – algeme ne bepalingen  
 
Art. 11.54. Zolang de omvang van de gemeentelijke begraafplaatsen zulks mogelijk maakt, 
worden graf-, columbarium- en urnenveldconcessies verleend en hernieuwd voor het 
begraven en bijzetten van stoffelijke overschotten volgens de tarieven opgenomen in het 
gemeentelijk retributiereglement. 
 
De prijzen der concessies worden vastgesteld op basis van een door de gemeenteraad 
aangenomen tarief. 
 
Art. 11.55. Tot het verlenen van grafconcessies en eventueel tot het hernieuwen ervan, 
wordt de bevoegdheid van de gemeenteraad overgedragen aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Art. 11.56. De concessies gelden voor een periode van tien, vijfentwintig of vijftig jaar en 
kunnen eventueel hernieuwd worden. 
 
Art. 11.57. Een concessie verleent aan de concessiehouder geen enkel eigendomsrecht of 
enig ander zakelijk recht, doch enkel het recht van gebruik en genot van de in concessie 
verleende grond of columbariumnis, met een speciale en nominatieve bestemming en zulks 
voor de duur van de concessietermijn. 
Zij bevatten voor de gemeente enkel de verplichting voor een bepaalde duur een ruimte of 
nis voor te behouden voor de begraving of bijzetting van één of meer lichamen en/of 
asurnen. 
 
Grafconcessies zijn onvervreemdbaar en kunnen niet afgestaan worden, tenzij aan het 
gemeentebestuur. 
 
Art. 11.58. Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of 
aanverwanten evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die 
daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.  
 
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de 
overlevende een concessie aanvragen voor de leden van het feitelijk gezin.  
 
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens 
familie. 
 
Art. 11.59. De concessie wordt aangevraagd op een bijzonder daartoe bestemd formulier, 
ondertekend door de aanvrager of zijn speciaal daartoe gemachtigde. 
 
Art. 11.60. Door het aanvragen van een concessie verbindt de verzoeker er zich toe zich te 
schikken naar de bepalingen van dit reglement en van eventuele latere wijzigingen. 
 
Art. 11.61. Een concessie kan aangevraagd worden vóór het overlijden van de 
begunstigde(n). In dit geval vermelden de concessieaanvragen de identiteit van de 
begunstigden.  
 
De concessiehouder kan op eender welk moment, mits inachtneming van het op dat ogenblik 
geldende tarief, de lijst met begunstigden wijzigen of aanvullen. 
 



Elk verschil tussen het tarief ten tijde van de eerste aanvraag en ten tijde van de wijziging of 
aanvulling is steeds ten laste van de concessiehouder. De reeds betaalde concessieprijs kan 
niet teruggevorderd worden. 
 
Art. 11.62. Indien op het ogenblik van de aanvraag of van de wijziging van de lijst van 
begunstigden, alle begunstigden niet-inwoner zijn, wordt er enkel een concessie voor een 
termijn van vijftig jaar verleend. 
 
Art. 11.63. Het recht op begraving of bijzetting in een concessie vervalt zodra de begunstigde 
persoon definitief op de begraafplaats van een andere gemeente begraven wordt. 
 
Art. 11.64. De concessies mogen enkel op door het gemeentebestuur aangeduide plaatsen 
verleend worden en mogen enkel dienen volgens de mogelijkheden tot het begraven van 
één of twee lichamen, het ene boven het andere geplaatst op voorwaarde dat bij de laatste 
bezetting de minimumdiepte van 65 cm gerespecteerd blijft en mits boven iedere doodskist 
of lijkwade minstens een laag grond van ten minste 30 cm dikte wordt aangebracht. 
 
In een gemeenschappelijke concessie mag, tegen de door het tarief vastgestelde 
voorwaarden en naarmate de mogelijkheden, de plaats van een niet-verast lichaam door 
twee asurnen bezet worden. 
Eventueel mogen, naarmate de mogelijkheden en mits inachtneming van de wettelijke 
schikkingen, nog twee asurnen in deze concessie begraven worden, voor zover de 
afmetingen van de omhulsels der asurnen deze van een kubus van 50 centimeter zijde niet 
te boven gaat. 
 
Art. 11.65. De omtrek van de concessies wordt ter plaatse aangeduid door het bevoegde 
personeel. Na het voltooien van de werken, gaat dit personeel na of de bezette grond de in 
de akte van concessie vermelde afmetingen niet overschrijdt. 
 
Art. 11.66. Het recht de grafkelders en columbaria te doen openen behoort toe aan de 
burgemeester. Zij mogen enkel geopend worden wanneer de burgemeester het nodig acht. 
De opening gebeurt door de daartoe aangestelde grafmaker. 
 
Behalve in geval van teraardebestelling zullen deze verrichtingen uitgevoerd worden na de 
concessiehouder of de belanghebbenden, indien mogelijk, te hebben uitgenodigd aanwezig 
te zijn of zich te doen vertegenwoordigen door een afgevaardigde en in het bijzijn van de 
daartoe afgevaardigde werkman van de gemeente. 
 
Onmiddellijk na de teraardebestelling zal het vak toegemetseld of bevloerd worden. 
 
Art. 11.67. Alvorens tot een begraving over te gaan, moet de concessiehouder, op zijn 
kosten, het grafteken, de eventuele grondvesten en ook, indien nodig, de aanpalende 
graftekens doen wegnemen of ondersteunen, zoniet zal het stoffelijk overschot in een niet 
geconcedeerd perceel ter aarde besteld worden. 
 
Het verwijderde grafteken moet teruggeplaatst worden tussen de vijfde en zevende maand 
na de begraving. De aangrenzende graftekens zullen teruggeplaatst worden door het 
gemeentebestuur op kosten en risico van die concessiehouder. 
 
Art. 11.68. Op het perceel waarin een stoffelijk overschot of een asurn begraven wordt in 
geconcedeerde grond moet uiterlijk vanaf het einde van de zesde maand na de aanvang van 
de concessie aanwezig zijn: 
- een afzoming, in duurzame materialen, van de grenslijnen van de grafconcessie; 
- een grafzerk waarop aangebracht worden de naam, voornaam en de datum of het 

jaartal van geboorte en van overlijden van de aldaar begraven personen. 
 
Op het perceel op het urnenveld, waarin een asurn begraven werd in geconcedeerde grond, 
moet uiterlijk vanaf het einde van de zesde maand na de aanvang van de concessie een 
naamplaat worden aangebracht. 



 
Ingeval van bijbegraving moet na de begrafenis het perceel onverwijld in een ordentelijke 
staat gebracht worden en dienen de afzoming, de graftekens of de naamplaten 
teruggeplaatst worden binnen een termijn van dertig dagen. 
 
Indien binnen de voorziene termijn de plaatsing van de afzoming, de grafzerk of de 
naamplaat niet is uitgevoerd, of indien tijdens de verdere duur van de concessie niet langer 
aan die voorwaarden voldaan is, kan zulks aanleiding geven tot het treffen van dezelfde 
maatregelen als deze die voorzien zijn bij verwaarlozing van graven. 
 
Art. 11.69. Indien er een einde komt aan een concessie waar asurnen begraven of bijgezet 
werden, wordt de as van deze asurnen uitgestrooid op de daarvoor voorziene strooiweide 
van de gemeentelijke begraafplaats. De asverstrooiing zal door de zorgen van het 
gemeentebestuur geschieden, al dan niet in aanwezigheid van de concessiehouder of 
belanghebbenden. 
 
Indien er een einde komt aan een concessie waar stoffelijke overschotten begraven werden, 
worden de eventuele overblijfselen begraven in de daartoe bestemde grafput. 
 
Art. 11.70. Zes maanden na het einde van de grafconcessie worden de niet weggenomen 
graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken, na verwittiging, 
indien mogelijk, van de concessiehouder of de belanghebbenden, eigendom van het 
gemeentebestuur. 
 
Tijdens die termijn van zes maanden kunnen de families of iedere belanghebbende de 
grafstenen, de grafindicaties en alle voorwerpen die ze op de betrokken graven hebben 
geplaatst, wegnemen. 
 
Art. 11.71. In geval een geconcedeerd graf teruggenomen wordt omwille van het openbaar 
belang of dienstnoodwendigheden of omwille van de sluiting of wijziging van bestemming 
van de gemeentelijke begraafplaats, kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken 
op enige vergoeding. De concessiehouders of enige belanghebbende hebben slechts recht 
op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een ander 
deel van de gemeentelijke begraafplaats of op een andere gemeentelijke begraafplaats, tot 
het einde van de concessietermijn.  
De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten en van de 
graftekens zijn ten laste van het gemeentebestuur. 
 
Indien de gemeenteraad beslist om een concessie voortijdig te beëindigen, zal een bericht 
tot voortijdige beëindiging een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de 
gemeentelijke begraafplaats uitgehangen worden. 
Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Art. 11.72. Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij 
ontstentenis daarvan, iedere belanghebbende, kan de gemeenteraad een concessie 
voortijdig beëindigen. Bij beëindiging op verzoek kan de betaalde concessieprijs noch 
geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden. Alle kosten verbonden aan de voortijdige 
beëindiging zijn ten laste van degene die hierom verzocht heeft. 
 
Art. 11.73. Door het overbrengen en het herbegraven, op zijn aanvraag, van de asurn of het 
stoffelijk overschot, bijgezet of begraven in een tijdelijke concessie van tien of vijfentwintig 
jaar, verliest de concessiehouder de prijs betaald voor en al de rechten verworven op de 
eerste concessie. 
 
Hernieuwing van de concessie 
 
Art. 11.74. In de mate van het mogelijke kunnen de concessies hernieuwd worden tegen de 
voorwaarden van het bij de hernieuwing van kracht zijnde tarief.  



Deze hernieuwing moet uiterlijk tijdens het laatste jaar van de concessietermijn geschieden. 
 
De nieuwe termijn begint te lopen vanaf de dag van de vervaldag. 
 
Art. 11.75. Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen 
ervan, maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd 
wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen.  
Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de 
gemeentelijke begraafplaats uitgehangen. 
 
Als er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie. 
 
Art. 11.76. Indien de concessiehouder of enige belanghebbende erom verzoekt vóór het 
verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn een aanvang vanaf elke 
nieuwe bijzetting in de concessie. 
In geval er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in 
de concessie en het verstrijken van een periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf 
bestaan gedurende een termijn van tien jaar die begint te lopen op de datum van het 
overlijden, indien dit overlijden zich minder dan tien jaar voor het verstrijken van de 
concessie heeft voorgedaan. 
 
Art. 11.77. De retributie voor de hernieuwingen wordt proportioneel berekend op het aantal 
jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt. 
 
Art. 11.78. Telkens na vijftig jaar, en zonder retributie, kan de altijddurende concessie die 
krachtens het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, op 
aanvraag van enig belanghebbende hernieuwd worden. 
 
Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, 
maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat 
een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen.  
Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de 
gemeentelijke begraafplaats uitgehangen. 
 
Als er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie. 
 
Art. 11.79. De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het 
moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. 
 
Tijdelijke concessies van 10, 25 of 50 jaar 
 
Art. 11.80. De concessies kunnen door het college van burgemeester en schepenen voor 
een periode van tien, vijfentwintig of vijftig jaar verleend worden in volle grond of in de 
columbaria. 
 
Art. 11.81. In volle grond worden deze concessies toegestaan in de daartoe bestemde 
perken. Hun oppervlakte wordt vastgesteld op 0,36 vierkante meter (60 centimeter x 60 
centimeter) voor de asurnen in zoverre de afmetingen der omhulsels waarin ze zich 
bevinden niet groter zijn dan een kubus van 50 centimeter zijde, op 1 vierkante meter (1 
meter x 1 meter) voor de kinderen beneden de zeven jaar, en op 2 vierkante meter (1 meter 
x 2 meter) voor de andere concessies. 
 
Art. 11.82. Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen 
ervan, maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd 
wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen.  
Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de 
gemeentelijke begraafplaats uitgehangen. 
 



Het vak van het columbarium of de grond worden, indien de concessie niet hernieuwd wordt, 
teruggenomen op 31 december van het tiende, vijfentwintigste of vijftigste jaar. 
 
Tijdelijke concessies van 50 jaar voor de bouw van kelders 
 
Art. 11.83. Het college van burgemeester en schepenen kan een concessie van 50 jaar 
verlenen voor de bouw van kelders. 
 
Deze concessies mogen enkel op de door het gemeentebestuur aangeduide plaatsen 
verleend worden. 
 
Art. 11.84. De minimumoppervlakte der concessies bestemd tot de bouw van kelders wordt 
naarmate de mogelijkheden vastgesteld op:  
- 3 vierkante meter voor de kelders met één rij; 
- 6 vierkante meter voor de kelders met twee rijen; 
- 9 vierkante meter voor de kelders met drie rijen. 
 
Volgens de plaats en de beschikbaarheden en tegen de voorwaarden van het tarief mogen 
de voormelde oppervlakten vermeerderd of verminderd worden. 
 
Art. 11.85. In een kelder van 3 vierkante meter mogen maximum drie stoffelijke overschotten 
bijgezet worden. 
 
Art. 11.86. Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen 
ervan, maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd 
wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen.  
Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de 
gemeentelijke begraafplaats uitgehangen. 
 
De kelder wordt, indien de concessie niet hernieuwd wordt, teruggenomen op 31 december 
van het vijftigste jaar. 
 
Art. 11.87. De kelder wordt geplaatst door en op risico van de concessiehouder. Bij het 
plaatsen van de kelder zijn de grondwerken eveneens ten laste van de concessiehouder. 
 
Een grafkelder dient zo geconstrueerd te zijn dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en 
hieruit ook kan worden afgevoerd. 
De lucht wordt zo afgevoerd uit de grafruimte dat er in de omgeving geen hinder ontstaat. 
Indien nodig loopt de afvoer naar de buitenlucht via een efficiënte ontgeuringsfilter. 
 
Ereperk voor oud-strijders 
 
Art. 11.88. In de gemeente is er op minstens één gemeentelijke begraafplaats een ereperk 
voor oud-strijders.  
 
Dit ereperk is voorbehouden voor de oud-strijders van: 
- WO I,  
- WO II, 
- de oorlog in Korea, 
- de gebeurtenissen in Congo en 
- de humanitaire acties in het buitenland 
en die bij hun overlijden gehuisvest zijn in de gemeente of die minstens twintig jaar waren 
ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de 
gemeente, maar die voor verzorging of wegens ouderdom, ziekte of handicap de gemeente 
verlaten hebben sedert minder dan twintig jaar en hun intrek hebben genomen buiten de 
gemeente in een instelling of bij een kind of bloedverwant tot en met de tweede graad. 
 



De aanvraag tot begraving op het ereperk geschiedt door de familieleden of de 
belanghebbenden en mits voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de overledene aan de 
voorziene voorwaarden voldeed. 
 
Op dit ereperk worden uniforme graftekens geplaatst waarvan het model door de gemeente 
wordt bepaald. 
 
Vallen ten laste van de gemeente: 
- de onkosten voor de graftekens en het onderhoud ervan; 
- de onkosten voor het bijzetten van de asurn, de naamplaat op de columbariumnis en het 
onderhoud ervan; 
- het plaatsen van een naamplaatje op de strooiweide, het graveren en het onderhoud ervan. 
 
Slotbepalingen 
 
Art. 11.89. Alle niet in dit reglement voorziene gevallen zullen door de bevoegde 
gemeentelijke overheid beslecht worden, indien zij niet door een wet, besluit of decreet aan 
een andere overheid werden toegewezen. 
 
 
HOOFDSTUK XII – VOORKOMING VAN LUCHTVERVUILING 
 
Art. 12.1. Onverminderd de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 
februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning (Vlarem I) (B.S., 26 juni 1991) is het verboden hinderlijke of schadelijke 
goederen te lozen wanneer de openbare gezondheid in gevaar kan worden gebracht. 
 
Art. 12.2. De bestuurders van motorvoertuigen die zijn geïmmobiliseerd wegens 
omstandigheden van het verkeer (o.m. voor de slagbomen bij spoorwegovergangen) moeten 
de motoren van hun voertuig stilleggen. 
 
Art. 12.3. Het is verboden bij stilstand het toerental van de motor onnodig op te drijven. 
 
Art. 12.4. Het vervoer van stoffen die sterkriekende uitwasemingen kunnen veroorzaken, 
mag slechts geschieden nadat de nodige maatregelen zijn getroffen om te verhinderen dat 
schadelijke geuren worden verspreid en de inwoners worden gehinderd. 
 
Art. 12.5. De hinderlijke en schadelijke uitwasemingen, ontstaan ingevolge brand, ontploffing 
of niet industriële ontbinding zoals rook, roet, stof, geuren, dampen giftige of bijtende gassen, 
die buren kunnen hinderen of de lucht verontreinigen en in het algemeen alle neerslag of 
uitwasemingen, die schadelijk zijn voor de openbare gezondheid, veiligheid, landbouw, 
bouwwerken, natuurschoon, enz... zijn verboden. 
Bij inbreuk kan het college van burgemeester en schepenen passende maatregelen 
voorschrijven. 
 
Art. 12.6. Het puin, ontstaan na brand, ontploffing of spontane ontbinding, en bestaande uit 
rubber of kunststoffen of resten daarvan moeten worden opgeruimd en weggevoerd binnen 
de veertien dagen na de beëindiging der blussingswerken of zijn ontstaan. 
 
Art. 12.7. Het puin moet worden opgeruimd door de huurder, de vruchtgebruiker of de 
gebruiker ten welke titel ook, of bij gebreke van dezen, door de eigenaar. 
 
Art. 12.8. Verbranding van turf, bruinkool, niet rookloze kolenagglomeraten, afvalstoffen van 
het even welke aard evenals van vaste of vloeibare brandstof met meer dan 1% zwavel is 
verboden. 
 
Art. 12.9. Het is eveneens niet toegelaten gesloten ruimten te verwarmen wanneer de afvoer 
van de verbrande lucht onvoldoende is geregeld. 
 



 
HOOFDSTUK XIII - INZAMELING VAN HUISVUIL - SLUIKSTO RTEN - CONTAINERPARK 
- KGA 
 
Inzameling van huishoudelijk afval  
 
Art. 13.1. § 1. Voor de toepassing van navolgende reglementering wordt verstaan onder 
gewoon huisvuil alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse 
Regering en die in het door de gemeente vastgestelde recipiënt voor de huisvuilophaling 
kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, glas, KGA, GFT en PMD. 
 
§ 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder grof huisvuil alle afvalstoffen 
die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die 
daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse Regering en die omwille van aard, 
omvang of gewicht niet in het gebruikelijk recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen 
aangeboden worden zoals kleine niet metalen huishoudapparatuur, meubelen, e.d., met 
uitzondering van papier, karton, glas, KGA en PMD. 
 
§ 3. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder gelijkgestelde afvalstoffen 
industriële, ambachtelijke en bedrijfsafvalstoffen die omwille van herkomst, aard en 
samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, overeenkomstig het 
bepaalde in het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april 1982 betreffende de 
gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, aan bijzondere of aan industriële 
afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het 
beheer van afvalstoffen (B.S., 15 mei 1982) . 
 
§ 4. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder glas alle holle glazen 
voorwerpen ontdaan van deksels en stoppen. Vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, 
opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, TL-lampen, stenen, tegels, 
porselein en aardewerk worden niet als glas beschouwd. Ook vlak glas, zoals vensterruiten 
zijn uitgesloten. 
 
§ 5. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan: alle 
kranten en periodieken, reclamedrukwerk, tijdschriften, schrijfpapier, kopieerpapier, 
computerpapier en boeken die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier 
of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, papieren voorwerpen waar 
kunststof  of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier 
en cementzakken. 
 
§ 6. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder Klein Gevaarlijk Afval, 
hierna KGA genoemd, begrepen: de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.1. van het 
besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (B.S., 30 mei 2004) en die ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare 
handelsafvalstoffen. 
 
§ 7. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder groente-, fruit- en tuinafval, 
hierna GFT genoemd: organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van 
citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, 
theebladeren en theezakjes, koffiedik en koffiefilters, papier van keukenrol, kleine 
hoeveelheden etensresten, mest van kleine huisdieren, verwelkte snijbloemen en 
kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, 
gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare 
handelsafvalstoffen. 



Timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen, kadavers, wegwerpluiers, aard en 
zand, vetten en oliën, stofzuigerzakken, asse, houtskool, kunststoffen, metalen en 
kattenbakvulling worden niet als GFT beschouwd. 
 
§ 8. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder plastiek-, metaal en 
drankverpakkingen hierna PMD genoemd, plastiek flessen en flacons van frisdrank, water, 
melk, detergenten en verzorgingsproducten; metalen blikjes van bier, frisdrank en water; 
conserveblikken, metalen deksels en schroefdoppen van flessen en bokalen en kartonnen 
drankverpakkingen. 
 
§ 9. Voor de toepassing van dit reglement worden onder zware metalen voorwerpen 
verstaan: alle afvalstoffen die grotendeels bestaan uit metaal en die ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 
worden bij besluit van de Vlaamse Regering. Bovendien mogen ze omwille van hun omvang, 
aard en/of gewicht niet in het door de gemeente vastgestelde recipiënt van grof huisvuil 
kunnen worden aangeboden. 
 
Algemene bepalingen  
 
Art. 13.2. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende 
voorwerpen mee te geven met om het even welke ophaling van huishoudelijke afvalstoffen:  
- autobanden; 
- autowrakken; 
- afbraakmateriaal van gebouwen; 
- gasflessen of andere ontplofbare voorwerpen; 
- grond; 
- kabels en kettingen; 
- krengen van dieren; 
- geneesmiddelen; 
- puin; 
- toxisch en gevaarlijk afval; 
- brandende en bijtende stoffen; 
- afvalwaters en vloeibare afvalstoffen. 
 
Art. 13.3. § 1. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het even 
welke ophaling van huishoudelijke afvalstoffen of recycleerbare producten mee te geven. 
 
§2. Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden om het even 
welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophaaldienst, daartoe aangewezen 
door de gemeente, is gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 
 
Art. 13.4. § 1. Het toezicht op de selectieve inzameling van de verschillende afvalfracties, 
wordt uitgevoerd door de ophalers van de ophaaldienst of door de parkwachter, in geval van 
inzameling van afvalstoffen via een containerpark. 
 
§ 2. Indien wordt vastgesteld dat de wijze van aanbieding niet conform de bepalingen van dit 
reglement geschiedt, wordt het afval niet aanvaard en/of meegenomen. De ophalers en 
parkwachters zijn gerechtigd om de aanbieder te wijzen op de foutieve aanbieding en de 
nodige richtlijnen te verstrekken. 
 
Selectieve inzameling van gewoon huisvuil  
 
Art. 13.5.1. Het gewoon huisvuil wordt aan een door het college van burgemeester en 
schepenen te bepalen frequentie opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is ingericht. 
 
Art. 13.5.2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van het gewoon huisvuil indien hun aard, samenstelling en 



hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de onderhavige bepalingen. 
 
Art. 13.5.3. § 1. Het gewoon huisvuil moet verpakt worden in vuilniszakken waarvan de aard 
en de vorm wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen. 
Deze vuilniszakken zijn verkrijgbaar tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. De 
handelaars kunnen op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur toelating krijgen om de 
vuilniszakken van de gemeente te verkopen. 
 
§ 2. Het gewicht van één vuilniszak mag niet hoger zijn dan 15 kg en de zak moet volledig 
gesloten worden aangeboden. 
 
§ 3. Scherpe voorwerpen moeten extra verpakt worden alvorens te worden meegegeven met 
het gewoon huisvuil. In elk geval moet voorkomen worden dat de ophaler zich zou kunnen 
snijden. 
 
§ 4. Mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen kan het huisvuil 
worden aangeboden in containers met inhoud 11001 (DIN-norm) 
 
Art. 13.5.4. Gewoon huisvuil dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 13.5.3., wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog 
dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
Art. 13.5.5. § 1. Gewoon huisvuil mag slechts na 20 u van de dag voorafgaand aan de dag 
waarop de ophaling van het gewoon huisvuil zal plaatsvinden, worden geplaatst.  
 
§ 2. De vuilniszakken en de containers moeten door de inwoners geplaatst worden aan de 
rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van 
voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen.  
De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door 
kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun vuilniszakken 
neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 
 
§ 3. De inwoners die de vuilniszakken buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 
§ 4. Het opschrift op de huisvuilzakken van de gemeente moet naar de openbare weg gericht 
worden. 
 
Selectieve inzameling van grof huisvuil  
 
Art. 13.6.1. Het grof huisvuil wordt uitsluitend opgehaald mits schriftelijke of mondelinge 
aanvraag, op de door het college van burgemeester en schepenen te bepalen dag(en). De 
gemeenteraad kan de vergoeding bepalen die voor de ophaling verschuldigd is. 
 
Art. 13.6.2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van het grof huisvuil indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van onderhavig reglement. 
 
Art. 13.6.3. § 1. Het grof huisvuil moet, indien nodig, stevig samengebonden worden zodat 
het niet kan uiteenvallen. Het mag niet in vuilniszakken, kartonnen dozen of papieren zakken 
worden aangeboden. 
 
§ 2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet hoger 
zijn dan 30 kg. Het grof huisvuil mag niet langer zijn dan 2 m, breder dan 1 m of groter dan 1 
m³. 
 



§ 3. Scherpe voorwerpen moeten op voldoende wijze worden verpakt alvorens te worden 
meegegeven met het grof huisvuil. In elk geval moet voorkomen worden dat de ophaler zich 
zou kunnen snijden. 
 
Art. 13.6.4. Grof huisvuil dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 13.6.3., wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit afval nog 
dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
Art. 13.6.5. § 1. Grof huisvuil mag slechts na 20 u van de dag vooraf aan de dag waarop de 
ophaling van het grof huisvuil zal plaatsvinden, aan de rand van de weg worden geplaatst. 
 
§ 2. Het grof huisvuil moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare 
weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en 
voetgangers te hinderen.  
De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door 
kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg,moeten hun afval 
neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 
 
§ 3. De inwoners die het grof huisvuil buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 
Selectieve inzameling van zware metalen voorwerpen  
 
Art. 13.7.1. De zware metalen voorwerpen worden uitsluitend opgehaald mits schriftelijke of 
mondelinge aanvraag op door het college van burgemeester en schepenen te bepalen 
dagen. De gemeenteraad kan de vergoeding bepalen die voor de ophaling verschuldigd is. 
 
Art. 13.7.2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van zware metalen voorwerpen indien hun aard, 
samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun 
aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en 
indien hun wijze van aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van onderhavige 
reglementering. 
 
Art. 13.7.3. § 1. De zware metalen voorwerpen moeten – indien nodig – stevig 
samengebonden worden zodat ze niet kunnen uiteenvallen. Ze mogen niet in vuilniszakken, 
kartonnen dozen of papieren zakken worden aangeboden. 
 
§ 2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet hoger 
zijn dan 30 kg. De zware metalen voorwerpen mogen niet langer zijn dan 2 m, breder dan 1 
m of groter dan 1 m³. 
 
§ 3. Scherpe voorwerpen moeten op voldoende wijze worden verpakt alvorens te worden 
meegegeven met de inzamelwagen. In elk geval moet voorkomen worden dat de ophaler 
zich zou kunnen snijden. 
 
Art. 13.7.4. De zware metalen voorwerpen die worden aangeboden op een wijze die niet 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 13.7.3., worden niet meegenomen.  De aanbieder 
dient dit afval nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
Art. 13.7.5. § 1. Zware metalen voorwerpen mogen slecht na 20 u van de dag voorafgaand 
aan de dag waarop de ophaling van deze voorwerpen zal plaatsvinden, aan de rand van de 
weg worden geplaatst. 
 
§ 2. De zware metalen voorwerpen moeten door de inwoners geplaatst worden aan de rand 
van de openbare weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van 
voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. 



De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door 
kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg moeten hun afval 
neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 
 
§ 3. De inwoners die de zware metalen voorwerpen buiten zetten zijn verantwoordelijk voor 
het eventueel uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 
Selectieve inzameling van glas  
 
Art. 13.8.1. § 1. Voor het verwijderen van hol glas kunnen de inwoners van de gemeente 
terecht bij de glascontainers die op verschillende plaatsen in de gemeente zijn geplaatst. Het 
gebruik van deze containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. 
Indien de glascontainer vol is, dient het glas terug te worden meegenomen en zal het op een 
andere dag weer moeten aangeboden worden. 
 
§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil, of een 
andere selectieve ophaalmethode, dan omschreven in de vorige paragraaf. 
 
Art. 13.8.2. § 1. Alle glazen voorwerpen dienen ontdaan te worden van deksels, stoppen en 
omwikkelingen en dienen leeg en voldoende gereinigd te zijn. 
 
§ 2. Het glas moet, zoals aangegeven op de glascontainers, gescheiden worden in 2 fracties: 
enerzijds het kleurloos, doorschijnend glas en anderzijds het gekleurde glas (groen en bruin). 
 
Art. 13.8.3. § 1. Het storten in de glascontainers van om het even welke afvalstof dan hol 
glas, is verboden.  
 
§2. Het is verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of 
andere voorwerpen achter te laten. 
 
§ 3. Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 20 u ‘s avonds en 7 u ’s 
morgens. 
 
Selectieve inzameling van papier en karton 
 
Art. 13.9.1. Het verwijderen van papier en karton in de gemeente gebeurt door de huis-aan-
huis- ophalingen langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de 
door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen en aan een door het 
college van burgemeester en schepenen te bepalen frequentie. 
 
Art. 13.9.2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van het papier en karton indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit reglement. 
 
Art. 13.9.3. §1. Het papier en karton moet voor de huis-aan-huis ophalingen bij voorkeur 
verpakt worden in kartonnen dozen en papieren zakken. Het papier en karton mag niet in 
een ander verpakkingsmateriaal dan papier en karton worden aangeboden. 
 
§ 2. Per ophaalbeurt mag slechts ½ m³ voor verwijdering aangeboden worden. 
 
§ 3. Voor een periodieke bijzondere ophaling van grote hoeveelheden papier en karton 
kunnen de gegadigden een beroep doen op de gemeentediensten. Een jaarlijkse forfaitaire 
vergoeding wordt door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Art. 13.9.4. Papier en karton dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 13.9.3., wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit papier en 
karton nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 



Art. 13.9.5. § 1. Papier en karton mag slechts na 20 u van de dag voorafgaand aan de dag 
waarop de ophaling van het papier en karton zal plaatsvinden, aan de rand van de weg 
worden geplaatst. 
 
§ 2. Het papier en karton moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de 
openbare weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, 
fietsers en voetgangers te hinderen.  
De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door 
kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun papier en 
karton neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 
 
§ 3. De inwoners die het papier en karton buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het 
eventueel uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 
Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 
 
Art. 13.10.1. § 1. Voor het verwijderen van K.G.A. kunnen de inwoners van de gemeente 
uitsluitend terecht op het gemeentelijk containerpark. 
 
§ 2. Het K.G.A. mag niet worden meegegeven met het gewoon huisvuil, grof huisvuil of een 
andere selectieve ophaalmethode, dan omschreven in deze afdeling. 
 
Art. 13.10.2. Het K.G.A. moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden aangeboden. 
Hiervoor wordt een milieubox ter beschikking gesteld van de gezinnen. 
 
De milieubox is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt slechts voor gebruik ter 
beschikking gesteld. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de 
milieubox. Het gebruik van de milieubox dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen 
van dit reglement. 
 
Kunnen uitsluitend aangeboden worden in de milieubox de afvalstoffen vermeld in artikel 
5.5.2.1. van het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van 
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (B.S., 30 mei 2004). 
 
Art. 13.10.3. De aan de inwoners overhandigde milieubox is en blijft verbonden met adres 
alwaar ze is afgeleverd. Ingeval van verhuizing is het de gebruiker niet toegestaan om de 
milieubox mee te nemen naar diens nieuw 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 af te leveren bij 
de gemeentelijke milieu-ambtenaar. 
 
Art. 13.10.4. Het aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, 
inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien 
nodig brengt de voortbrenger zelf aanduiding over aard, de samenstelling en de eventuele 
gevaren van het K.G.A. op de verpakking aan. 
 
Art. 13.10.5. De aanbieder van het K.G.A. mag deze niet zelf in de gepaste sorteer- of 
opslagrecipiënten deponeren, met uitzondering van motorolie of frituurolie en –vetten. 
 
Motorolie of frituurolie en – vetten die op het gemeentelijk containerpark worden aangeboden 
dienen door de aanbieder ervan zelf in de daarvoor bestemde recipiënten over te gieten of te 
deponeren. 
 
De afgifte van K.G.A. gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van de aangestelde 
parkwachter. 
 
Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuina fval 
 



Art. 13.11.1. Het aangeboden GFT-afval dient van een zodanige kwaliteit te zijn, dat een 
goede composteerbaarheid van het GFT-afval en een goede kwaliteit van compost is 
gewaarborgd. 
 
Art. 13.11.2. Het GFT-afval wordt opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde 
dagen en aan een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen frequentie. 
 
Art. 13.11.3. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van het GFT-afval indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar zijn met  huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de onderhavige bepalingen. 
 
Art. 13.11.4. Zolang de afzonderlijke G.F.T. – inzameling niet wordt georganiseerd door het 
gemeentebestuur, kan groente-, fruit- en tuinafval worden meegegeven met het gewoon 
huisvuil. 
 
Art. 13.11.5. § 1. Het GFT-afval moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden 
aangeboden in de speciaal hiervoor bestemde zakken waarvan de aard en vorm wordt 
bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Deze zakken zijn verkrijgbaar 
tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. De handelaars kunnen op eenvoudig 
verzoek van het gemeentebestuur toelating krijgen om de G.F.T.-zakken van de gemeente te 
verkopen. 
 
§ 2. Het gewicht van één zak GFT-afval mag niet hoger zijn dan 20 kg. 
 
§ 3. De GFT-zakken dienen goed te worden dichtgebonden. 
 
Art. 13.11.6. Het GFT-afval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de 
voorwaarden vermeld onder artikel 13.11.5. wordt niet meegenomen.  De aanbieder dient dit 
GFT-afval nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
Art. 13.11.7. § 1. Het  GFT-afval mag slechts na 20 u van de dag voorafgaand aan de dag 
waarop de ophaling van het GFT-afval zal plaatsvinden, aan de rand van de weg worden 
geplaatst. 
 
§ 2. Het GFT-afval moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare 
weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en 
voetgangers te hinderen. De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van 
de ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, 
moeten hun GFT-afval neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel 
bereikbaar is. 
 
§ 3. De inwoners die GFT-zakken buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 
Selectieve inzameling van plastiek, metaal en drank kartons 
 
Art. 13.12.1. Het aangeboden P.M.D.-afval mag geen K.G.A., glas of etensresten bevatten. 
 
Art. 13.12.2. Het PMD-afval wordt opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde 
dagen en aan een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen frequentie. 
 
Art. 13.12.3. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van het PMD-afval indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van deze reglementering. 
 



Art. 13.12.4. § 1. Het PMD-afval moet afzonderlijk van andere afvalstoffen worden 
aangeboden in de speciaal hiervoor bestemde kunstofzakken.  Deze kunststofzakken zijn 
verkrijgbaar tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. 
De handelaars kunnen op eenvoudig verzoek toelating van het gemeentebestuur krijgen om 
de vuilniszakken van de gemeente te verkopen. 
 
§ 2. De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in de daartoe bestemde 
zakken worden aangeboden. 
 
§ 3. Het gewicht van één zak PMD-afval mag niet hoger zijn dan 10 kg en de zak moet 
volledig worden afgesloten. 
 
Art. 13.12.5. PMD-afval dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de 
voorwaarden vermeld onder artikel 13.12.4. wordt niet meegenomen. 
 
De aanbieder dient dit P.M.D.-afval nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
Art. 13.12.6. §1. Het PMD-afval mag slechts na 20 u van de dag voorafgaand aan de dag 
waarop de ophaling van het PMD-afval zal plaatsvinden, aan de rand van de weg worden 
geplaatst. 
 
§ 2. Het PMD-afval moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare 
weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en 
voetgangers te hinderen.  
De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door 
kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun PMD-afval 
neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 
 
§ 3. De inwoners die PMD-zakken buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
Selectieve inzameling van snoeihout  
 
Art. 13.13.1. Het snoeihout wordt uitsluitend, mits schriftelijke of mondelinge aanvraag, 
opgehaald op door het college van burgemeester en schepenen te bepalen dagen. 
 
Art. 13.13.2. De afvalstoffen van ambachtelijke en handelsactiviteiten kunnen slechts worden 
meegegeven met de ophalingen van het snoeihout indien hun aard, samenstelling en 
hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen en indien hun wijze van 
aanbieding beantwoordt aan de bepalingen van dit hoofdstuk. 
 
Art. 13.13.3. § 1. Het snoeihout moet, met behulp van een koord, stevig samengebonden 
worden tot een gemakkelijk te hanteren bundel. 
In geen geval mogen ijzerdraad, kunststofzakken of kartonnen dozen gebruikt worden om 
het snoeihout aan te bieden. 
 
§ 2. Het gewicht van één afzonderlijke bundel mag niet hoger zijn dan 30 kg. De bundel mag 
in zijn geheel niet langer zijn dan 2 m. Per ophaalbeurt is de ophaling beperkt tot 1 m³. 
 
Art. 13.13.4. Het snoeihout dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de 
voorwaarden vermeld onder artikel 13.3.3. wordt niet meegenomen. 
De aanbieder dient dit afval nog dezelfde dag van de openbare weg te verwijderen. 
 
Art. 13.13.5. §1. Het snoeihout mag slechts na 20 u van de dag voorafgaand aan de dag 
waarop de ophaling van deze voorwerpen zal plaatsvinden, aan de rand van de weg worden 
geplaatst. 
 
§ 2. Het snoeihout moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare 
weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en 
voetgangers te hinderen.  



De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door 
kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten hun afval 
neerzetten op de kortst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 
 
§ 3. De inwoners die het snoeihout buiten zetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
 
Het gemeentelijk containerpark 
 
Art. 13.14.1. Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale 
recyclage van deze stoffen. 
 
Art. 13.14.2. § 1. Het gemeentelijk containerpark is toegankelijk voor de particuliere 
bewoners van de gemeente en is niet toegankelijk voor middenstanders en kleine- en 
middelgrote bedrijven. 
 
§ 2. Het containerpark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde data en openingsuren. De openingsuren van de gemeentelijke containerparken 
worden aangebracht aan de ingang van het gemeentelijk containerpark. 
 
Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de 
dienst. 
 
§ 3. Gemeentelijke bewakers zijn ter plaatse. De inwoners moeten strikt hun richtlijnen 
volgen. De gebruikers moeten hun identiteitsbewijzen tonen wanneer zij hierom verzocht 
worden. Voor zover zulks niet in strijd is met andere wettelijke bepalingen of 
overheidsbeslissingen is het containerpark uitsluitend voorbehouden aan inwoners van de 
gemeente. 
 
Art. 13.14.3. Op het gemeentelijk containerpark mogen de hierna vermelde stoffen worden 
aangeboden. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige toezichter, 
enkel in de daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container, 
recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 
 
1° Papier en karton  
Papier en karton dienen gescheiden aangeboden te worden. Kartonnen dozen dienen te 
worden geplooid, tenzij zij als recipiënt worden aangewend voor de selectieve inzameling 
van papier en karton. Pakken papier die worden samengebonden mogen uitsluitend met een 
touw van natuurvezel worden samengebonden. 
 
Worden aanvaard: alle kranten, reclamedrukwerk, tijdschriften, schrijfpapier, kopieerpapier, 
computerpapier en boeken die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding of ermee vergelijkbare handelsafvalstoffen. 
 
Worden niet aanvaard: geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild 
papier, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten 
met magneetbanden, behangpapier en cementzakken. 
 
2° Glas  
Het glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene containers worden 
gedeponeerd. Vlak glas, serreglas en rookglas moeten in de container voor vlak glas worden 
gedeponeerd. 
 
Worden aanvaard: alle glazen voorwerpen ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. 
 
Worden niet aanvaard: vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal glas, 
spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, TL-lampen, stenen, tegels, porselein en 
aardewerk worden niet als glas aanvaard. 



 
3° Bouwafval  
Worden aanvaard: zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, 
plaasterplaten, asfalt van wegen en opritten, dakpannen en golfplaten. 
 
Worden niet aanvaard: grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas en 
hout, grond. 
 
4° Plastiek verpakkingen  
Worden aanvaard: lege PET-, PVC- en PE-flessen. Deze moeten apart worden aangeboden. 
 
Worden niet aanvaard: plastiekfolies, plastiek draagtassen, plastiek dozen en plastiek 
buizen. 
 
5° Kartonnen drankverpakkingen  
Alle aangeboden kartonnen drankverpakkingen moeten platgedrukt worden aangeboden en 
dienen leeg en uitgespoeld te zijn. 
 
6° Textiel  
Alle kleding, huishoudlinnen, beddengoed (in casu lakens en dekens), oude schoenen, 
handtassen en lederwaren mogen worden aangeboden. 
 
7° Oude metalen  
Worden aanvaard: alle metalen (ferro en non-ferro) zoals blik, metalen platen en draden, 
handtassen, wasmachines, koelkasten, kachels en fietsen. 
 
Worden niet aanvaard: gewapend beton, knalpotten, batterijen. 
 
8° Afvalolie  
Worden aanvaard: afgewerkte motorolie van particulieren, frituurolie en vetten. 
 
Worden niet aanvaard: grote hoeveelheden motorolie, olie met PCB’s of andere  giftige 
stoffen. 
 
9° Snoeihout en boomstronken  
Worden aanvaard: alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin en 
boomstronken met een maximum van 10 stuks. 
 
Worden niet aanvaard: dood hout zoals houten vensterlijsten, afvalhout van bouwwerven, 
geverfd hout, hout vermengd met ijzer en andere materialen, gazonmaaisel, GFT-afval. 
 
10° Grof huisvuil  
Worden aanvaard: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de 
Vlaamse Regering en die omwille van aantal, omvang of gewicht niet in het gebruikelijk 
recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen aangeboden worden zoals kleine niet-metalen 
huishoudapparatuur, meubelen, enz. 
 
Art. 13.14.4. Tijdens de openingsuren is het gemeentelijk containerpark permanent onder 
toezicht van de dienstdoende verantwoordelijke parkwachter. De parkwachter is gelast met 
het toezicht op het gebruik van de van het containerpark en de registratie van de bezoekers. 
 
Art. 13.14.5. § 1. Het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten 
de omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel aanbieders op het containerpark 
bevinden en in functie van een goede verkeersregeling op het containerpark. 
 
§ 2. Kinderen, jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider.  Het is 
verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark. 
 



Art. 13.14.6. De afvalstoffen mogen door de particulieren gratis worden aangeboden. De 
gemeenteraad kan voor de aanvoer van sommige afvalstoffen of voor grotere volumes een 
vergoeding bepalen. 
 
Art. 13.14.7. De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, 
teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. 
De snelheid is beperkt tot 5 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de 
afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de 
parkwachter te volgen. 
 
Art. 13.14.8. § 1. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van het 
gemeentelijk containerpark en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk 
houden. 
Gebeurlijk kunnen zij door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te 
reinigen. 
 
§ 2. Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval te deponeren 
voor de toegangsdeuren op het containerpark te gooien. Zulke handelingen worden 
gelijkgesteld met sluikstorten. 
 
Art. 13.14.9. Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te 
maken. Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, 
containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting. 
 
 
HOOFDSTUK XIV – BEVEILIGING TEGEN BRAND VAN GEBOUWE N 
 
Art. 14.1. Bij iedere vraag tot exploitatie van een inrichting zoals bedoeld in artikel 14.3 zal 
het dossier maar als volledig worden beschouwd wanneer het vergezeld is van een 
getuigschrift van de brandweer ASSE, ondertekend door de Officier-Dienstchef of zijn 
afgevaardigde, die de veiligheidsmaatregelen aanduidt om het ontstaan van brand te 
voorkomen, elk begin van brand op te sporen, te bestrijden en de uitbreiding ervan te 
verhinderen, om een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren, 
de hulpdiensten te alarmeren en zowel de redding van de personen als de bescherming van 
de goederen ingeval van brand te vergemakkelijken. Dit getuigschrift mag bestaan uit een 
vooraf opgemaakt verslag van de brandweerdienst en bij het dossier gevoegd door de 
gemeentediensten. Terzelfder tijd zal iedere aanvraag tot bouwen of verbouwen vermelden 
of de lokalen toegankelijk zullen zijn voor het publiek of niet en zo ja wat het maximum aantal 
personen is dat zal worden toegelaten. 
 
Art. 14.2. Bij het beëindigen van de werken (nieuwbouw, heropbouw, uitbreiding, 
veranderingswerken, verandering van bestemming, enz...) en voor het betrekken of 
exploiteren is de aanvrager er toe gehouden de brandweerdienst van de gemeente ASSE te 
verwittigen ten einde de aflevering van een attest te bekomen waarin vermeld staat dat het 
gebouw voldoet aan alle reglementen en normen van de Belgische wetgeving inzake 
brandveiligheid. Dat attest is ondertekend door de Officier-Dienstchef of zijn afgevaardigde. 
 
Art. 14.3. Dit hoofdstuk is van toepassing op de lokalen die bestemd zijn voor de exploitatie 
van de hieronder opgesomde categorieën van inrichtingen : 

1) de dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt; 
2) de kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte 

een totale oppervlakte van tenminste 1000 m² hebben; 
3) de kinderdagverblijven, de kinderhomes en de vakantie-koloniën; 
4) de artistieke cabarets en de circussen; 
5) de bioscopen en theaters; 
6) de casino's; 
7) de culturele centra, bibliotheken en archieven en de musea; 
8) de polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en 

sportmanifestaties; 



9) de sportzalen; 
10) de schietstands; 
11) de stadions; 
12) de handelsbeurzen en de tentoonstellingszalen; 
13) de gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke 

oppervlakte tenminste 100 m² bedraagt; 
14) de opblaasbare structuren; 
15) de handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte 

gelijk is aan of groter dan 500 m²; 
16) de pretparken; 
17) de ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen; 
18) de service-flatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen 

voor bejaarden + 200 m²; 
19) de inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding; 
20) de kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte 

tenminste 500 m² bedraagt; 
21) de stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens; 
22) de gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het 

publiek toegankelijke oppervlakte tenminste 1000 m² bedraagt; 
23) de gebouwen van de hoven en rechtbanken. 

 
Art. 14.4. Behoudens uitdrukkelijke afwijking wordt, wat betreft de in deze afdeling gebruikte 
terminologie, verwezen naar de norm NBN S21-201 "brandbeveiliging in de gebouwen - 
Terminologie", gehomologeerd bij K.B. van 22 december 1980 houdende bekrachtiging van 
Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch instituut voor normalisatie (B.S., 10 januari 
1981). 
 
Bezetting van de lokalen  
 
Art. 14.5. Het maximum aantal toegelaten personen wordt als volgt bepaald : 
 
1. Dancings, discotheken en feestzalen: de capaciteit wordt berekend op basis van 1 
persoon per m² van de totale oppervlakte van de zaal. 
 
2. Schouwburgen en schouwspelzalen: de capaciteit wordt bepaald door de som van het 
aantal zitplaatsen, klapstoelen en/of banken. 
 
3. De gebouwen bestemd voor sportmanifestaties: de capaciteit wordt bepaald door de som 
van:  - het aantal zitplaatsen; 
 - het aantal plaatsen op zitbanken naar rato van 1 persoon per 50 cm en; 

- het aantal staanplaatsen dat wordt berekend op basis van 3 personen per 
m²  oppervlakte bestemd voor staande toeschouwers. 

 
4. Winkels voor kleinhandel: het maximum aantal toegelaten personen wordt bepaald als 
volgt:  - ondergrondse verdieping: 1 persoon per 6 m² van de totale oppervlakte; 
 - gelijkvloers: 1 persoon per 3 m² van de totale oppervlakte; 
 - andere verdiepingen: 1 persoon per 4 m² van de totale oppervlakte. 
 
Wanneer het aantal aanwezigen niet op een absolute wijze kan bepaald worden, 
overeenkomstig de hierboven gestelde criteria, wordt dit aantal vastgesteld door de 
exploitant. Zijn beslissing moet goedgekeurd worden door de burgemeester of diens 
afgevaardigde. In elk geval moet het maximaal toegelaten aantal aanwezigen, berekend 
volgens dit artikel of artikel 52 van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming, aan 
de burgemeester medegedeeld worden en vermeld worden in het veiligheidsregister dat 
voorhanden moet zijn in iedere inrichting die bedoeld wordt door de bepalingen van deze 
afdeling.  
 



Bij de ingang van de inrichting moet een bord op een goed leesbare en gemakkelijk 
bereikbare plaats zijn aangebracht met de vermelding: "Maximum aantal toegelaten 
personen", gevolgd door het getal.  
 
Het bordje moet uit harde materie zijn vervaardigd en aan volgende afmetingen 
beantwoorden: 
- breedte: 400 millimeter; 
- hoogte: 200 millimeter. 
 
De letters en cijfers - groen op witte achtergrond of wit op groene achtergrond - moeten 
beantwoorden aan volgende afmetingen: 
- hoogte: 50 millimeter; 
- streepbreedte: 5 millimeter. 
 
Inplanting en toegangswegen  
 
Art. 14.6.1. Het gebouw is voortdurend bereikbaar voor autovoertuigen van de brandweer. 
Op tenminste één toegangsweg moeten het materiaal en de voertuigen van de brandweer 
kunnen rijden, stilstaan en werken. Van die wegen moet er één steeds vrijblijven; parkeren 
en stilstaan zijn er verboden. Deze weg heeft de volgende kenmerken: 
- minimale vrije breedte:  4 m – 8 m indien de toegangsweg doodloopt 
- minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant 
- minimale vrije hoogte:  4 m 
- maximale helling:   6°/ ° 
- weerstand van het wegdek: minimum 15 t per voertuig waarvan 5 t op de vooras en 10 t op 
de achteras - deze assen zijn 5 m van elkaar verwijderd 
- mogelijkheid tegelijkertijd 3 autovoertuigen van 15 t te dragen 
- wanneer de toegangswegen doodlopende wegen zijn, wordt de wegbreedte gebracht op 8 
m en dienen de kenmerken ervan over de gehele breedte overeen te stemmen met deze 
hierboven voorgeschreven. 
 
Art. 14.6.2. Vrije ruimten zoals tuinen, parken, binnenkoeren, voorportalen (vestibules) welke 
dezelfde kenmerken bieden als deze hoger vermeld kunnen eveneens worden beschouwd 
als toegangswegen. 
 
Art. 14.6.3. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke 
toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie noch de veiligheid van 
de gebruikers, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen. 
 
Art. 14.6.4. Inplanting van lage gebouwen: de horizontale afstand, vrij van elk brandbaar 
element en gelegen tussen een laag gebouw en een naburig gebouw moet tenminste 6 m 
bedragen, tenzij de wanden die de gebouwen scheiden Rf 1h hebben. In deze wanden mag 
een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een deur Rf 1h, zelfsluitend of 
zelfsluitend ingeval van brand. 
 
Voorschriften voor sommige bouwelementen  
 
Art. 14.7.1. De structurele elementen, zoals hoofdbalken, kolommen, verticaal dragende 
wanden en andere essentiële delen die het geraamte of het skelet van het lokaal vormen, 
evenals de wanden die de scheiding uitmaken met de andere delen van het gebouw, 
inbegrepen de zolderingen, de vloeren en de bouwelementen die de trapzalen vormen, 
moeten een weerstand hebben van: 
 a) voor gebouwen met één bouwlaag: Rf 1/2h 
 b) voor gebouwen met meerdere bouwlagen: Rf 1h 
 
Art. 14.7.2. Indien de daken deel uitmaken van de betreffende lokalen, moeten zij een 
stabiliteit bij brand van minimum Rf 1h hebben, behalve indien de onderdakvloer een Rf 1h 
heeft. 
 



Art. 14.7.3. De deuren, die de verbinding uitmaken tussen het lokaal en zijn afhangen 
enerzijds en de ruimten en lokalen welke niet tot de uitbating behoren anderzijds, moeten 
voorzien zijn van zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een Rf 1/2h. 
 
Art. 14.7.4. De wanden van de kokers (bestemd voor leidingen, vuilniskokers, enz...) moeten 
een minimum weerstand tegen brand hebben van Rf 1h, de controleluiken, toegangspanelen 
en deurtjes tot deze kokers in het gebouw hebben een minimum weerstand van 1/2h. Deze 
deurtjes of luiken moeten steeds gesloten zijn en uitgerust met een mechanisme om ze 
automatisch te sluiten. 
 
Compartimentering  
 
Art. 14.8.1. Het gebouw is verdeeld in compartimenten. De hoogte van een compartiment 
komt overeen met de hoogte van een verdieping behalve voor de parkeerruimten, de 
sporthallen en de werkplaatsen. 
 
Art. 14.8.2. Indien het gebouw kan uitgevoerd worden in één enkel compartiment, dan mag 
de oppervlakte ervan 3500 m² bereiken. Indien de afmetingen van het  gebouw méér dan 
één compartiment vereisen dan mogen ze 2500 m² niet overschrijden. 
De lengte van een compartiment bedraagt niet meer dan 90 m. 
 
Art. 14.8.3. De wanden die de compartimenten scheiden hebben Rf 1h. Ze mogen echter Rf 
1/2h hebben in de gebouwen die enkel lokalen voor dagverblijf bevatten, en die slechts één 
enkel niveau boven het evacuatieniveau Es hebben.  
De verbinding tussen de compartimenten geschiedt door middel van zelfsluitende deuren. 
Die deuren hebben een weerstand tegen brand gelijk aan de helft van de brandweerstand 
gedeeld door twee als die vereist is voor de wanden die de compartimenten scheiden, met 
een minimum van 1/2h. 
 
Ontruiming - Evacuatie  
 
Art. 14.9.1. Met uitzondering van het verblijf van de uitbater, moeten de bewoonde en 
betrokken lokalen, welke geen deel uitmaken van de lokalen die behoren tot de uitbating en 
zijn aanhangen, tenminste één toegang hebben, onafhankelijk van de instelling en direct 
uitmondend op de openbare weg. 
 
Art. 14.9.2. Wanneer de instelling lokalen bevat toegankelijk voor het publiek gelegen op 
bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen moeten deze lokalen door vaste trappen worden 
bediend, zelfs wanneer er andere toegangsmiddelen zoals liften aanwezig zijn. Verdiepingen 
waar honderd of meer personen mogen vertoeven, moeten over tenminste twee 
afzonderlijke trappen beschikken. Verdiepingen waar vijfhonderd of meer personen mogen 
vertoeven, moeten over tenminste drie afzonderlijke trappen beschikken. 
Roltrappen, draaitrappen en spiltrappen, evenals hellende vlakken met een helling van meer 
dan tien procent, komen niet in aanmerking om aan de eisen van dit artikel te voldoen. 
 
Art. 14.9.3. De trappen moeten uit rechte delen bestaan. De treden moeten slipvrij zijn. De 
helling van de trappen mag niet meer dan 37° bedrag en. De trappen moeten in totaal 
tenminste een vrije breedte hebben die, in centimeter, gelijk is aan het aantal personen die 
ze moeten gebruiken om de inrichting te verlaten, vermenigvuldigd met 1,25 voor dalende en 
met 2 voor stijgende trappen. De minimum vrije breedte van iedere trap is tachtig centimeter. 
Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen worden stilgelegd. 
 
Art. 14.9.4. Alle uitgangen moeten over de volle breedte steeds vrij zijn van belemmeringen. 
Zij moeten op gemakkelijke wijze verbinding geven met de openbare weg of een veilige open 
ruimte gelegen op de begane grond, waarvan de minimumoppervlakte in m² tenminste gelijk 
is aan het aantal aanwezige personen. 
 
Art. 14.9.5. Iedere deur met automatische sluiting welke niet gemakkelijk met de hand kan 
geopend worden, moet uitgerust zijn met een mechanisme dat zodanig werkt, dat, wanneer 



de energiebron die het mechanisme in werking stelt, uitvalt, de deur automatisch opendraait 
en de totale breedte van de deuropening vrijmaakt. 
Het gebruik van automatische schuifdeuren is slechts toegelaten voor de uitgangen welke 
rechtstreeks buiten uitgeven. 
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de branddeuren en op de liftdeuren. 
 
Art. 14.9.6. De deurpanelen in glas dragen een merkteken, zodanig dat hun aanwezigheid 
opvalt. 
 
Art. 14.9.7. Rijen met zitplaatsen worden opgebouwd als volgt: 
1. De rijen mogen niet meer dan 10 zitplaatsen omvatten, wanneer er slechts één gang voor 
bestaat. De rijen mogen 20 zitplaatsen omvatten, wanneer er twee gangen zijn. 
 
2. De zitplaatsen, deze van de loges en benedenloges uitgezonderd, zijn verbonden met 
elkaar en ze zijn stevig vastgemaakt aan de vloer ter hoogte van de uiteinden van de rijen. 
 
3. Elke rij zitplaatsen wordt verdeeld door armleuningen of door elke andere inrichting welke 
het plaatsen van meer dan één persoon per 50 cm breedte verhinderd. 
 
4. De breedte van de doorgang tussen de rijen zitplaatsen mag nergens minder dan 50 cm 
bedragen. 
 
Art. 14.9.8. Wanneer het publiek vertoningen bijwoont, gezeten aan tafels omringd met 
zitplaatsen moeten deze zo geplaatst worden dat men van op iedere plaats van de inrichting 
gemakkelijk alle uitgangen kan bereiken. 
 
Art. 14.9.9. § 1. De breedte van de trappen, gangen, vluchtwegen en deuren bedraagt 
minstens 0,80 m. 
 
§ 2. De vrije hoogte van deze doorgangen mag niet minder dan 2 m bedragen. 
 
Art. 14.9.10. De totale breedte van de vluchtwegen, de uitgangen en de wegen die er 
naartoe leiden, moet uitgedrukt worden in centimeter, minstens gelijk zijn aan het maximum 
toegelaten aantal personen van de instelling. 
 
Bekledingen  
 
Art. 14.10.1. De bekleding van de lokalen moet minstens volgende eigenschappen bezitten: 
 1. de vloerbekledingen: klasse A3; 
 2. de bekledingen van verticale wanden: klasse A2; 
 3. de plafonds en valse plafonds: klasse A2. 
 
De valse plafonds moeten bij brand een stabiliteit van een 1/2h hebben. Toevallige 
bekledingen (versieringen) moeten aan dezelfde criteria beantwoorden als de vaste. 
 
Art. 14.10.2. Het is verboden gebruik te maken van materialen die schadelijke en toxische 
gassen vrijmaken bij verhitting of welke smelten bij lage temperaturen. 
 
Art. 14.10.3. De bekledingen en decoraties moeten zo opgevat worden dat stof, vuil en afval 
zich niet kunnen ophopen. 
 
Art. 14.10.4. De bekledingen van de zitplaatsen welke brandbare opvullingen bevatten, 
moeten steeds tot de klasse A2 behoren. 
 
Art. 14.10.5. Met het doel te beantwoorden aan de voorschriften van art. 14.7.1. kunnen 
brandvertragende behandelingen uitzonderlijk toegelaten worden, voor het geval dat er 
volstrekt geen mogelijkheid bestaat andere systemen voor te schrijven. Deze moeten 
voldoen aan volgende voorwaarden : 
 



1. Er mogen alleen producten van de beste kwaliteit gebruikt worden. Deze dienen met grote 
zorg en technische vaardigheid toegepast worden. 
 
2. Brandvertragende behandelingen mogen niet toegepast worden bij materialen welke 
smelten bij lage temperaturen. 
 
3. De ondernemingen welke deze behandelingen uitvoeren moeten een waarborgattest 
afleveren. Na de vervaldatum van deze periode moet de behandeling vernieuwd worden. 
 
4. Na reinigen of afwassen van de materialen moet de behandeling vernieuwd worden. 
 
Art. 14.10.6. Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht 
onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken. 
 
Art. 14.10.7. In de dansgelegenheden evenals in de evacuatiewegen is het gebruik van 
textielstoffen verboden. 
 
Art. 14.10.8. Alle in dit artikel bedoelde materialen, evenals alle gebruikte stoffen mogen 
slechts een rookontwikkeling beneden het opaciteitscijfer 30 scheppen. Op dat stuk moeten 
ze stroken met de bepalingen van de NBN 713.030 zodra die zal zijn vastgesteld. 
 
Aanduidingen  
 
Art. 14.11.1. Iedere uitgang of nooduitgang moet aangeduid worden door een pictogram 
zoals vermeld in hoofdstuk II van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming. Deze 
aanduidingen moeten zichtbaar zijn van op om het even welke plaats van het lokaal dat 
toegankelijk is voor het publiek. 
 
Art. 14.11.2. De verlichting van deze aanduidingen wordt verzekerd door de normale 
verlichting en door de veiligheidsverlichting wanneer deze laatste vereist is. De 
pictogrammen mogen echter niet op de veiligheidsverlichtingsarmaturen gekleefd worden, 
wel erboven of eronder. 
 
Elektrische installatie en verlichting   
 
Art. 14.12.1. De elektrische installaties moeten beantwoorden aan de voorschriften van het 
Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en de technische reglementen. 
 
Art. 14.12.2. Als algemene bron van verlichting is alleen elektriciteit toegelaten. Op elke 
plaats van de inrichting zal ten allen tijde een minimum lichtsterkte van 2 lux. aanwezig zijn. 
 
Art. 14.12.3. Onverminderd de toepassing van artikel 63bis van het Algemeen Reglement op 
de Arbeidsbescherming, moet in alle voor het publiek toegankelijke gedeelten van de 
inrichting evenals in de uitgangen en nooduitgangen, een veiligheidsverlichting worden 
aangebracht die een voldoende lichtsterkte heeft om een veilige ontruiming te verzekeren, 
met een minimum van 5 lux. op eender welke plaats. Deze veiligheidsverlichting moet 
automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de verlichting. Zij moet 
tenminste één uur zonder onderbreking kunnen functioneren. 
 
Art. 14.12.4. Alleen de instellingen gelegen op het gelijkvloers en aan de straatzijde, welke 
verlicht worden door het normaal daglicht en waarvan de oppervlakte minder dan 100 m² 
bedraagt, en waarvan de bezetting lager ligt dan 100 personen, zijn vrijgesteld van een 
veiligheidsverlichting. 
 
Art. 14.12.5. Deze elektrische apparaten moeten beantwoorden aan de Belgische normen en 
Koninklijke Besluiten welke van toepassing zijn. Wanneer deze bestaan moeten zij het 
controlemerk "CEBEC" dragen. 
 
Verwarming  



 
Art. 14.13.1. De voor het publiek toegankelijke lokalen moeten zodanig verwarmd en verlucht 
worden dat alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om oververhitting, ontploffing of 
brand te voorkomen. 
 
Art. 14.13.2. Verwarmingstoestellen waarvan de verbranding plaatsgrijpt in de lokalen 
toegelaten voor het publiek is verboden. 
 
Art. 14.13.3. Het opslaan van brandbare vloeistoffen, vloeibaar gemaakte gassen en licht 
brandbare vaste stoffen is verboden in de lokalen waar het publiek vertoeft. 
 
Art. 14.13.4. De stookplaats dient geïnstalleerd in een daarvoor speciaal bestemd lokaal, 
rechtstreeks verlucht naar buiten en met geen enkele rechtstreekse verbinding met de voor 
het publiek toegankelijke lokalen. 
De muren, vloeren en plafonds van deze lokalen moeten een weerstand tegen brand hebben 
van Rf 2h. De toegangen tot deze plaatsen moeten gesloten zijn door zelfsluitende 
branddeuren Rf 1/2h. 
 
Art. 14.13.5. De brandstoftank, indien niet ondergronds, moet zich in een speciaal daarvoor 
bestemd lokaal bevinden en moet beantwoorden aan de voorschriften vermeld in dit 
hoofdstuk Daarenboven moet de vloer kuipvormig zijn met een inhoud gelijk aan deze van 
de tank. 
 
Art. 14.13.6. De leiding tussen de brandstoftank en de stookketel moet uit metaal 
vervaardigd zijn en stevig vastgehecht zijn. Deze leiding moet voorzien zijn van minstens 
één afsluitkraan, geïnstalleerd op een veilige en gemakkelijke bereikbare plaats en moet zich 
bevinden buiten de stookplaats. 
 
Art. 14.13.7. De warmtegeneratoren met automatische ontsteking welke werken met 
vloeibare brandstof of gas, moeten zodanig uitgerust zijn dat de voeding aan brandstof 
automatisch ophoudt in volgende gevallen: 
- tijdens het al of niet automatisch uitvallen van de brander; 
- bij het toevallig doven van de vlam; 
- bij het uitvallen van de elektrische stoom wanneer de generator met vloeibare brandstof 

werkt; 
- door oververhitting of overdruk van de warmtewisselaar. 
 
De warmtegeneratoren met automatische ontsteking zijn geïnstalleerd in stookplaatsen 
beantwoordend aan de schikkingen van artikel 14.13.4. 
 
Art. 14.13.8. De stookinstallaties met warme lucht moeten beantwoorden aan de volgende 
voorwaarden: 
1. De aanvoerkanalen van warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen 
vervaardigd zijn. 
 
2. Er zullen brandluiken voorzien worden zodanig dat de compartimentatie tussen de 
verschillende lokalen waardoor de luchtkanalen doorlopen aan de vereiste 
brandweerstanden voldoen. 
 
3. Bij om het even welke vorm van brand of oververhitting of bij brandmelding zullen de 
ventilatoren onderbroken worden. 
 
4. De temperatuur van de warme lucht mag in de verdelingspunten in geen enkel geval de 
80° overschrijden. 
 
5. Wanneer de warme luchtgenerator zich in de stookplaatsen bevindt: 
- mag de aanzuiging van de te verwarmen lucht niet gebeuren in de stookplaats of zijn 
afhangen; 



- de monden voor de aanvoer en afvoer van de warme lucht moeten uitgerust zijn met een 
doeltreffende stoffilter, die het niet mogelijk maakt brandbare gassen te verspreiden. 
 
6. Wanneer de lucht verwarmd wordt in de generator, moet de druk van de warme lucht in de 
generator steeds hoger zijn dan het gas dat doorheen de vuurhaard trekt. 
 
7. In de lokalen die verwarmd worden met warme lucht door een generator met directe 
uitwisseling zal bij abnormale stijging van de temperatuur een veiligheidssysteem 
automatisch de ventilatoren en de generator stilleggen al naar gelang het geval: 
- dooft het de warmtebron of zet ze op waakvlam; 
- snijdt het de elektrische stroom af van de groepen voor de luchtbehandeling. 
 
8. Wanneer de warme luchtgenerator zich in de stookplaats bevindt moet dit automatisch 
mechanisme ontdubbeld worden door een handbediening. Deze handbediening is opgesteld 
buiten de lokalen waar de stookplaats of de groep voor de luchtbehandeling is geïnstalleerd. 
 
9. Worden niet toegelaten : 
- de verwarming met een uitwisseling van warmte met een vloeistof of stoom, waarvan de 
temperatuur hoger is dan 180°; 
- de verwarming met rechtstreekse verbranding in de te stuwen lucht. 
 
Gasinstallaties  
 
Art. 14.14.1. De nodige voorzorgen dienen getroffen om gaslekken te voorkomen. 
 
Art. 14.14.2. De gasinstallaties dienen te beantwoorden aan de norm NBND 051.003 
"Installaties bevoorraad met brandbare gassen lichter dan lucht en verdeeld langs leidingen". 
 
Art. 14.14.3. De apparaten gevoed door brandbare gassen moeten beantwoorden aan de 
Belgische normen terzake en moeten het merkteken "Benor" dragen. Bij gebrek aan 
Belgische normen, moeten ze aanvaard zijn door "De Koninklijke Belgische Vereniging van 
gaswerkers". 
 
Art. 14.14.4. De leidingen van de apparaten bevoorraad door gas, moeten uit metaal 
vervaardigd zijn en stevig vastgehecht zijn.  
 
Bijzondere schikkingen  
 
1) Keukens 
 
Art. 14.15.1.1. De muren, de zolderingen en de vloeren van de keuken moeten een 
weerstand tegen brand hebben van Rf 1h. Alleen de onmisbare openingen in de muren zijn 
toegelaten. 
 
Art. 14.15.1.2. De vloerbekleding moet uit harde, ondoordringbare en effen materialen 
bestaan. 
Hetzelfde geldt voor muren en zolderingen. 
De bekledingen behoren tot de klasse A0 en A1. 
 
Art. 14.15.1.3. De dampkappen moeten vervaardigd zijn uit onbrandbaar materiaal (klasse 
A0: de leidingen of rookkanalen voor evacuatie van de dampen moeten volledig geïsoleerd 
zijn van elk brandbaar gedeelte van de constructie). 
 
Art. 14.15.1.4. De wanden van de bordenliften moeten een weerstand tegen brand hebben 
van Rf 1h en de deurtjes die er toegang tot geven zijn voorzien van een automatisch 
sluitmechanisme van Rf 1/2h. 
 
Art. 14.15.1.5. De keuken moet een afzonderlijk compartiment vormen met wanden Rf 1h en 
zelfsluitende deuren Rf 1/2h indien de instelling over meer dan 100 zitplaatsen beschikt. 



 
2) Gesloten terrassen 
 
Art. 14.15.2.1. Het terras mag zich nooit bevinden op de plaats van een hydrant of een 
afsluitkraan van de waterbedeling alsook niet op een afsluiter van de gasleiding. 
 
Art. 14.15.2.2. Ze moeten zodanig gebouwd zijn dat ze het manoeuvreren met ladders niet 
verhinderd in geval van brand. 
 
Art. 14.15.2.3. De terrassen mogen in geen enkel geval de vensteropeningen van de lokalen 
waarmede ze verbonden zijn verkleinen. 
 
Art. 14.15.2.4. Het terras mag niet dienen als uitgang van andere lokalen waarmede het 
verbonden is. 
 
Art. 14.15.2.5. De terrassen moeten voldoende uitgangen hebben. Ze moeten beantwoorden 
in getal en breedte, en staan in verhouding met het aantal aanwezige personen. 
 
Art. 14.15.2.6. De gebruikte bouwmaterialen moeten minstens moeilijk ontvlambaar zijn en in 
sommige gevallen, vooral in geval van het beschermen van hogere verdiepingen, moeten ze 
een zekere weerstand tegen brand hebben (zie hoge en middelhoge gebouwen). 
 
3) Lichtreclames en reclamepanelen 
 
Art. 14.15.3.1. De lichtreclames en reclamepanelen mogen niet alle vensteropeningen van 
een gevel stoppen, teneinde de bereikbaarheid voor brandweerwagens niet in het gedrang te 
brengen. 
 
Art. 14.15.3.2. De vastankering moet verwezenlijkt worden in onbrandbare materialen.  
 
Art. 14.15.3.3. Indien de reclameverlichting door middel deze beantwoorden aan de 
voorschriften van het technisch reglement van de elektrische installaties. 
 
Ventilatie en rookafvoer  
 
Art. 14.16.1. Een aangepast, natuurlijk en permanent functioneel ventilatiesysteem moet een 
behoorlijke luchtverversing in de voor het publiek toegankelijke lokalen waarborgen. De 
doorsnede van de luchtafvoerkanalen moet in verhouding staan tot de omvang van het 
lokaal en het maximum toegelaten aantal aanwezigen. 
 
Art. 14.16.2. De nodige schikkingen moeten worden genomen opdat, ingeval van brand, de 
rook zo snel mogelijk uit de instelling verdwijnt. De burgemeester kan in voorkomend geval 
het aanbrengen van ventilatieluiken en rookafvoerkanalen opleggen. 
 
Brandbestrijdingsmiddelen  
 
Art. 14.17.1. Het aantal en de aard van de blusmiddelen wordt bepaald in akkoord met de 
bevoegde brandweerdienst. 
Dit materiaal wordt in goede staat gehouden, is duidelijk gesignaleerd, gemakkelijk 
bereikbaar en oordeelkundig verspreid in de gebouwen. 
In de lokalen toegankelijk voor het publiek zullen tenminste twee snelblustoestellen van het 
type 6 kg poeder ABD opgesteld zijn. De frietketels dienen voorzien van een goed sluitend 
deksel. 
 
Art. 14.17.2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd 
zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en 
oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht 
worden. 
 



Art. 14.17.3. Het gebruik van blustoestellen welke giftige uitwasemingen kunnen doen 
ontstaan zoals deze met broommethyl, tetrachloorkoolstof of andere producten, is verboden. 
 
Melding, waarschuwing, alarm  
 
Art. 14.18.1. Alle inrichtingen zijn uitgerust met installaties voor meldingen welke toelaten de 
brandweerdienst te verwittigen dat het brand of dat er brand ontdekt werd. 
 
Art. 14.18.2. Bij het begin van brand moet het personeel door middel van een bijzonder 
signaal kunnen gewaarschuwd worden. Bovendien moet er, in overleg met de 
brandweerdienst, een aangepast alarmsysteem beschikbaar zijn waarmee de aanwezigen er 
op een duidelijke wijze worden toe aangezet de inrichting zospoedig mogelijk te verlaten. 
 
Art. 14.19. §1. Wanneer de inrichtingen, ook de bestaande, een bestemming krijgen of 
gekregen hebben, die ze opent voor het publiek, worden deze onderworpen aan een 
regelmatige controle om te zien of ze beantwoorden aan de Belgische normen en 
reglementen betreffende de bescherming tegen brand en alle beschikkingen in verband met 
dit hoofdstuk. 
 
§ 2. Voor wat betreft de bestaande gebouwen, moet de controle aangevraagd en bekomen 
worden tijdens het jaar van de inwerkingtreding van huidige verordening. 
 
§ 3. De periodiciteit van deze controles is als volgt : 
- 2 jaar : instellingen welke meer dan 500 personen kunnen bevatten, spektakelzalen (welke 
niet onder toepassing vallen van hoofdstuk III van het A.R.A.B.), danszalen en gelijksoortige 
inrichtingen. 
 
- 5 jaar : instellingen welke meer dan 100 personen kunnen bevatten. 
 
- 10 jaar : alle andere inrichtingen. 
 
§ 4. Deze periodieke controles mogen verricht worden door een technieker brandpreventie 
van de brandweer. 
 
§ 5. De verantwoordelijke van de uitbating is er toe gehouden op geregelde tijdstippen 
volgende periodieke controles te laten uitvoeren: 
1. De stookinstallaties, alsook de gasinstallaties moeten tenminste één maal per jaar 
nagezien worden door de firma die de toestellen leverde, of door een gespecialiseerde firma 
of organisme die een attest afleveren volgens K.B. van 6 januari 1978 tot voorkoming van 
luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof (B.S., 
9 maart 1978) en dat moet overgemaakt worden aan de brandweer. De opmerkingen en 
vaststellingen worden bijgehouden in een boek dat ter beschikking ligt van de 
controlediensten. 
 
2. De elektrische installaties en de veiligheidsverlichting moeten nagezien worden door een 
agent of organisme aangenomen door het F.O.D. van Economische Zaken en Energie, bij de 
opening, de heropening, de veranderingen, de uitbreiding of de overname van de instelling, 
en tenminste met dezelfde periodiciteit als de normale controles. 
Het afgeleverde attest wordt ter beschikking gehouden van de controlediensten en een kopie 
wordt overgemaakt aan de brandweerdienst. 
Aan de aanbevelingen door dit attest verstrekt moet onmiddellijk het nodige gevolg gegeven 
worden. 
 
3. Iedere dag, bij de opening van de instelling, is de uitbater er toe gehouden de 
veiligheidsverlichting te testen. Hij doet dit eveneens met deuren en nooduitgangen, teneinde 
de goede werking ervan na te gaan. 
Alle drie maanden moet de veiligheidsverlichting aan een test met een duur van minstens 1 
uur onderworpen worden. 
 



4. Het brandblusmateriaal moet volledig nagezien worden door de firma die het leverde of 
door een gespecialiseerde firma of organisme: 
- minstens éénmaal per jaar voor de brandblustoestellen; 
- minstens éénmaal om de drie jaar voor de muurhaspel met axiale voeding. 
De kaart met data van de controles moet altijd aan de apparaten bevestigd zijn. 
 
5. Het is verboden in de inrichtingen toegankelijk voor het publiek, gebruik te maken van 
verplaatsbare verwarmingstoestellen, apparaten met vloeibaar gemaakte gassen, 
ontvlambare vloeistoffen en gemakkelijk ontvlambare producten. 
 
Art. 14.20. De bevoegde overheden kunnen na consultatie met de bevelhebber van de 
brandweer van de gemeente ASSE, afwijkingen toestaan op het huidig reglement. 
 
Art. 14.21. Zonder afbreuk te doen aan de voorschriften van het A.R.A.B., deze verordening 
en de bijzondere schikkingen opgelegd door de brandweerdiensten tengevolge van de 
bijzondere opvattingen of bestemming van de constructies, moeten de volgende types van 
gebouwen voldoen aan de schikkingen hierna vermeld: 
 
1.Hoge gebouwen 

K.B. 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) dat de algemene voorwaarden opgeeft vervat in de normen NBN S 
21.201, S 21.202, S 21.203 welke betrekking hebben op de bescherming tegen 
brand van de hoge en middelhoge gebouwen. 

 
2.De Serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen 

Het Besluit van de Vlaamse Executieve van 15 maart 1989 houdende de 
specifieke veiligheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen, de 
woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen moeten voldoen om te 
worden erkend (B.S., 23 maart 1989). 

 
3. Ziekenhuizen  

Het K.B. van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging 
tegen brand en paniek waaraan de ziekenhuizen moeten voldoen (B.S., 11 
januari 1980). 

 
4. Schoolgebouwen 

NBN S 21.204 welke betrekking heeft op de brandbeveiliging in de 
schoolgebouwen. 
In dit geval en voor het betrekken van deze lokalen is de aanvrager er toe 
gehouden de brandweerdiensten van de gemeente ASSE te verwittigen teneinde 
de aflevering van een attest te bekomen waarin vermeld staat dat deze lokalen 
voldoen aan alle reglementen en normen van de Belgische wetgeving inzake 
brandveiligheid. Dat attest is ondertekend door de Officier-Dienstchef of door zijn 
afgevaardigde. 

 
5. Hotels 

Het besluit van de Vlaamse Executieve van 27 januari 1988 tot vaststelling van 
de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven 
moeten voldoen (B.S., 27 mei 1988) zijn van toepassing op deze instelling. 

 
6. Gehandicapten 

Het K.B. van 12 maart 1974 dat de veiligheidsnormen vaststelt waaraan de 
rusthuizen voor bejaarden moeten voldoen zijn van toepassing op de tehuizen 
voor gehandicapten. 

 
7. Gezinsvervangende tehuizen 

De norm op de schoolgebouwen S 21.204 is van toepassing op de 
gezinsvervangende tehuizen. 



 
8. De stadions 

De bepalingen van het K.B. van 17 juli 1989 houdende de normen betreffende de 
bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in 
stadions (B.S., 20 juli 1989) zijn van toepassing op deze instelling. 

 
9. De ondernemingen 

De bepalingen van artikel 52 van afdeling 5 "Voorzorgen tegen brandgevaar, 
ontploffingen en de toevallige ontsnappingen van schadelijke of ontvlambare 
gassen" van het A.R.A.B. zijn van toepassing op de ondernemingen die onder de 
toepassing vallen van artikel 28 van het A.R.A.B. 

 
10. Winkels voor kleinhandel 

De bepalingen van artikel 14.21.9. van dit besluit zijn van toepassing op de 
winkels voor kleinhandel waarvan de verkoopruimte en de aanpalende 
opslagruimte een totale oppervlakte van tenminste 2000 m² hebben met inbegrip 
van alle artikels die betrekking hebben op de winkels voor kleinhandel 
opgenomen in de lijst van de gevaarlijke of ongezonde of hinderlijke ingedeelde 
inrichtingen. 

 
11. Op iedereen van toepassing 

Bij het stockeren van een hoeveelheid goederen die aanleiding geeft tot indeling 
in een lokaal van groep I of II in de zin van artikel 52.2 van het A.R.A.B moeten 
deze stapelingen voldoen aan art. 14.8.3. (compartimentering) van dit besluit 
indien het de scheiding betreft met gebouwen op aangrenzende eigendommen. 
Indien aan deze eisen niet kan voldaan worden moet aan artikel 14.6.4. 
betreffende inplanting van de lage gebouwen worden voldaan. 

 
Art. 14.22. Het is verboden voertuigen te stationeren en zaken op te slaan ook tijdelijk, 
waardoor de herkenning, de toegang tot het gebruik van de watervoorraden gehinderd of 
verhinderd wordt. Bij overmacht wordt die hinder of die verhindering verholpen door 
passende maatregelen waarvan het territoriaal bevoegd hoofd van de brandweerdienst 
onmiddellijk wordt ingelicht. 
 
Art. 14.23. Het is verboden de identificatie- en herkenningstekens onherkenbaar te maken, te 
beschadigen, onzichtbaar te maken of te verwijderen. 
 
Art. 14.24. De personen die er bij sneeuwval mee belast zijn zonder verwijl voor de door hen 
gebruikte eigendom een doorgang vrij te maken voor de voetgangers, zijn er eveneens toe 
gehouden de bereikbaarheid van de brandmonden en van de zuigputten te verzekeren. 
 
Art. 14.25. De uitbater zal het publiek niet tot de instelling toelaten dan na zich dagelijks 
ervan te hebben van vergewist dat aan de voorschriften van deze afdeling voldaan is. 
 
Art. 14.26. De uitbater zal ten allen tijde toegang verlenen aan de burgemeester en diens 
afgevaardigden. 
 
Art. 14.27. Bij het in gebreke blijven van de uitbater kan de burgemeester de sluiting van de 
instelling bevelen. 
  
 
HOOFDSTUK XV – BEVEILIGING TEGEN BRAND VAN DANCINGS  EN HORECAZAKEN 
 
Dancings  
 
Art. 15.1.1. Onverminderd de andere wettelijke en reglementaire bepalingen terzake zijn de 
bepalingen hierboven vermeld inzonderheid van toepassing op alle dancings en lokalen waar 
gedanst wordt. 
 



Art. 15.1.2. Indien een danspartij ingericht wordt in een lokaal waar gewoonlijk niet gedanst 
wordt, zal daarvan minstens acht dagen voor de danspartij kennis gegeven worden aan de 
burgemeester. 
Na advies van de brandweer, kan de burgemeester bij politiebesluit alle maatregelen 
voorschrijven die door de inrichters of door de eigenaar van het lokaal of de inrichting, 
moeten genomen worden in verband met de brandvoorkoming of de veiligheid van het 
publiek. 
 
Art. 15.1.3. Indien de voorschriften van onderhavig politiereglement betreffende de 
brandvoorkoming in de dancings of lokalen waar gedanst wordt, of indien de maatregelen 
voorgeschreven bij politiebesluit van de burgemeester niet nageleefd worden, of indien door 
de politie vastgesteld wordt dat er in een lokaal of inrichting een niet op voorhand ingerichte 
danspartij plaats heeft, dan kan door de burgemeester absoluut verbod tot dansen opgelegd 
worden. 
 
In afwachting gebruikt de politie alle wettelijke middelen om een einde te stellen aan de 
inbreuk. Wordt er niettegenstaande dit verbod toch gedanst, dan kan de burgemeester bij 
politiebesluit de inrichting sluiten voor een termijn van één maand. 
 
Bij een tweede overtreding van dit verbod kan de burgemeester de inrichting definitief 
sluiten, of tot wanneer de inrichting voldoet aan de maatregelen, voorzien in dit reglement of 
in zijn politiebesluit. 
 
Horecazaken 
 
Art. 15.2.1. Onverminderd de andere wettelijke en reglementaire bepalingen terzake en de 
bepalingen hieronder vermeld zijn de bepalingen vermeld in artikel 14.6.1, 14.6.2, 14.6.4, 
14.15.2 en 14.15.3 van toepassing op alle horecazaken waar gelegenheid is tot 
consummatie van eten of drinken door de bezoekers. 
 
Art. 15.2.2. Doel 
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de 
inrichting van horecazaken moeten voldoen om:  
a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;  
b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
c) preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken  
 
Art. 15.2.3. Toepassingsgebied 
Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken waar gelegenheid is tot 
consummatie van eten of drinken door de bezoekers. 
Onder horecazaken worden verstaan: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen,    
kantines, drankgelegenheden, cafés, verbruikszalen, tavernen, frituren, dansgelegenheden, 
enz... 
Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen, 
lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de horecazaak". 
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard zoals 
kermisinrichtingen, tenten, e.d. 
 
Art. 15.2.4. Terminologie 
a) “basisnormen”: 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). 
 
b) “netto-oppervlakte”:de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige personen, 
verminderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en sanitair. 
 
c) “stappenplan”: het stappenplan bevat een voorstel van de exploitant tot regularisatie van 
de vastgestelde gebreken. De exploitant dient zelf bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot 



uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken voor te stellen. Dit stappenplan dient 
goedgekeurd door de bevoegde brandweerdienst en de opvolgingscommissie. 
 
d) "opvolgingscommissie": orgaan dat instaat voor de goedkeuring en de opvolging van het 
stappenplan en dat advies geeft bij het verkrijgen van afwijkingen.  
De samenstelling en werking van de opvolgingscommissie  wordt bepaald door de 
gemeenteraad. Een brandweerofficier-preventionist van de bevoegde brandweerdienst 
maakt ambtshalve deel uit van de opvolgingscommissie. 
Andere zetelende leden kunnen zijn:  
- vertegenwoordigers van de betrokken stad of gemeente (voorzitter, secretaris, milieudienst, 
politie, gezondheidsdienst, urbanisatiedienst); 
- vertegenwoordigers van de horeca of middenstandsorganisatie van de betrokken stad of 
gemeente. 
 
Art. 15.2.5. Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen. 
 
Art. 15.2.6. Reactie bij brand van de materialen 
Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de materialen 
wordt verwezen naar bijlage 5 bij de basisnormen. 
 
Art. 15.2.7. Wanden van de lokalen 
De bekledingen van de wanden moeten voldoen aan de classificatie opgenomen in 
onderstaande tabel: 
 
Vloerbekledingen Bekleding van 

verticale wanden 
Plafonds en valse 
plafonds 

Lokaal  

A0 A0 A0 Technische lokalen 
Stookplaatsen 
Keukens 

 

A3 A2 A1 Evacuatiewegen 
 

 

A3 A2 A2 Publiek 
Toegankelijke lokalen 
>80 pers. 

 

A3 A3 A3 Publiek toegankelijke 
lokalen >80 pers. 

 

 
Art. 15.2.8. Vast meubilair 
Nieuwe bekledingen en nieuwe vullingen van het vast meubilair hebben een minimale 
classificatie A2 
 
Art. 15.2.9. Versieringen 
Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met 
zich mee brengen. 
 
Art. 15.2.10.1. Bepaling van het aantal toegelaten personen 
Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria: 
- de netto-oppervlakte; 
- het aantal uitgangen; 
- de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen. 
 
Art. 15.2.10.2. Op basis van de netto-oppervlakte: 
Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m2 netto-oppervlakte. Dit aantal wordt naar 
het juist hoger geheel getal afgerond. 
In horecazaken waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op 
basis van het meubilair, wordt  het aantal toegelaten personen gelijkgesteld met het aantal 
zitplaatsen.  
 



Art. 15.2.10.3. Op basis van het aantal uitgangen: 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig punt 
15.2.13.2.2. van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen. 
 
Art. 15.2.10.4. Op basis van de vereiste nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen: 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, 
overeenkomstig punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste 
nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. 
De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 m.  
In horecazaken die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 
1,20 m, bedraagt het aantal toegelaten personen 80. 
 
Art. 15.2.10.5. Aantal toegelaten personen 
Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het aantal toegelaten 
personen. 
 
Art. 15.2.11. Procedure 
Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, 
vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij 
bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient 
voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de Burgemeester. 
Het openhouden, openen of heropenen van horecazaken vermeld onder artikel 15.2.3. van 
deze reglementering is onderworpen aan een exploitatievergunning af te leveren door de 
burgemeester, na advies van de brandweer. Deze toelating is steeds herzienbaar. 
 
Art. 15.2.12. Inplanting en toegangswegen 
De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.  
 
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke 
toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid 
van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.  
 
Art. 15.2.13.1. Compartimentering en evacuatie 
De horecazaak dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met 
overnachtingsmogelijkheden, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door 
derden.  
De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.  
De volgende uitzondering is nochtans toegestaan: een compartiment mag zich uitstrekken 
over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), indien 
de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2 500 m2.  
 
Art. 15.2.13.2. Evacuatie van de compartimenten 
Art. 15.2.13.1. Aantal uitgangen  
Elk compartiment heeft minimum: 
- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;  
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen 
bedraagt;  
- 2 + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 
van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 
personen bedraagt.  
 
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de 
bezetting en de configuratie van de lokalen. 
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de 
compartimenten.  
Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als privé 
lokalen voor de exploitant mag een uitgang van de horecazaak ook dienst doen als uitgang 
van dit privé gedeelte. 



Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als privé 
lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist. 
 
Art. 15.2.13.2. De uitgangen  
De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het 
compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. 
 
Art. 15.2.14. Voorschriften voor sommige bouwelementen 
Art. 15.2.14.1. Doorvoeringen door wanden 
Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand van 
de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden  
 
Art. 15.2.14.2. Structurele elementen 
De structurele elementen dienen hebben een weerstand tegen brand overeenkomstig 
onderstaande tabel: 
 
 structuur van het gebouw 
Aantal bouwlagen bovengrondse structuur dakstructuur ondergrondse structuur 

** 
1 n.v.t. n.v.t. 1 h 
2 n.v.t. n.v.t. 1 h 
> 2 1 h 1/2 h* 1 h  
 
* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant 
beschermd met weerstand is door een bouwelement tegen brand 1/2 h. 
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 
 
De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de 
structurele elementen.  
 
Art. 15.2.14.3. Plafonds en valse plafonds 
In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse 
plafonds een stabiliteit bij brand van 1/2 h.  
 
De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van 
alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand 1/2 h bezitten.  
 
Art. 15.2.15. Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen 
Art. 15.2.15.1. Compartimenten 
De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de 
structurele elementen met een minimum van 1/2 h. 
 
Art. 15.2.15.2. Evacuatiewegen 
Art. 15.2.15.2.1. Binnenwanden 
De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen brand van 
de structurele elementen. 
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m 
verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.  
 
Art. 15.2.15.2.2. Trappenhuizen 
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. 
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een 
evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van artikel 15.2.16. 
 
Art. 15.2.15.2.3. Trappen  
De trappen hebben de volgende kenmerken: 
1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van 1/2 h of dezelfde opvatting 
van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand 1/2 h;  



2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, 
kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;  
3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m;  
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;  
5. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);  
6. zij zijn van het “rechte" type. Maar, “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze verdreven 
treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, ten 
minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn.  
 
Art. 15.2.16. Evacuatiewegen en vluchtterrassen 
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen. 
De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan 
belemmeren. 
De af te leggen afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde uitgang 
bedraagt maximaal: 
 - 20 m indien er maar één uitgang is; 
 - 25 m indien er 2 of meerdere uitgangen zijn. 
De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het 
compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte. 
Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële 
functie, die geen weerstand tegen brand van 1/2 h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die 
de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de 
laatste 3 m van deze evacuatieweg.  
De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie 
kunnen belemmeren.  
 
Art. 15.2.17. Draaizin van uitgangsdeuren 
Art. 15.2.17.1. Deuren  
De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 
Voor instellingen waarvan de capaciteit maximum 80 personen bedraagt, mag de deur naar 
binnen draaien. 
Voor instellingen met een capaciteit van meer dan 80 en minder dan 100 personen moet ten 
minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 
Voor instellingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in 
beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 
 
Art. 15.2.17.2. Draaideuren 
Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet 
toegelaten. 
De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich 
rekenschap te geven van hun aanwezigheid. 
 
Art. 15.2.17.3. Automatische deuren 
Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden 
geopend, moet  uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle 
breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt. 
 
Art. 15.2.18. Signalisatie 
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de reglementering 
op de arbeidsbescherming. 
 
Art. 15.2.19. Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten 
Art. 15.2.19.1. Technische lokalen en ruimten 
Art. 15.2.19.1.1. Algemeen 
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment. 
 
Art. 15.2.19.2. Verwarming en brandstof 
Art. 15.2.19.2.1. Stookplaatsen 
De wanden van de stookplaats hebben een weerstand tegen brand van minimaal ½ h. 



De binnendeur die toegang geeft tot het stooklokaal heeft een weerstand tegen brand van 
minimaal 1/2 h en is zelfsluitend. 
Indien de brander van de stookinstallatie voorzien is van een automatische blusinstallatie is 
er geen compartimentering vereist. 
Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht. 
De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting. 
De brandstoftoevoer moet afsluitbaar zijn buiten de stookplaats. 
Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70kW, ongeacht de aard van de brandstof, 
worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de 
voorschriften van de norm NBN B 61-001. 
 
Art. 15.2.19.2.2. Lokale verbrandingstoestellen 
De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zij op een 
schoorsteen. 
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare 
brandstoffen zijn niet toegelaten in de horecazaken. 
 
Art. 15.2.19.2.3. Butaan- en propaangas in flessen 
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden 
ondergebracht. 
De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. 
 
Art. 15.2.20. Keukens 
De keukens worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met weerstand 
tegen brand 1h.  
Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende deur of luik met 
weerstand tegen brand 1/2 h of bij brand zelfsluitende deur of luik met weerstand tegen 
brand 1/2h.  
De keuken dient niet gecompartimenteerd ten opzichte van de horecazaak indien elk vast 
frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan 
een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt. 
 
Art. 15.2.21. Uitrusting van de gebouwen 
Art. 15.2.21.1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en 
signalisatie 
Art. 15.2.21.1.1. Elektrische installaties  
Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, 
evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
 
Art. 15.2.21.1.2. Veiligheidsverlichting 
De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, 
de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek worden voorzien van een 
veiligheidsverlichting.  
Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze 
uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autonome stroombronnen. 
Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale 
verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een 
goede werking bieden.  
 
Art. 15.2.21.2. Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen 
Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed 
vakmanschap. 
 
Art. 15.2.21.3. Installaties voor melding en alarm 
Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.  
 
Art. 15.2.21.3.1. Melding 



Elke horecazaak moet voorzien zijn van een vast telefoontoestel met vermelding van de 
oproepnummers van de hulpdiensten,  evenals de naam, het adres en het telefoonnummer 
van de horecazaak. 
 
Art. 15.2.21.3.2. Alarm 
In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen  moet er een alarmsysteem 
beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet 
de horecazaak zo spoedig mogelijk te verlaten. 
Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het 
publiek toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn. 
 
Art. 15.2.21.4. Brandbestrijdingsmiddelen  
Art. 15.2.21.4.1. Aard en aantal 
De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen  
 
Art. 15.2.21.4.2. Instructies 
Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand 
en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.  
 
Art. 15.2.21.4.3. Plaatsing en onderhoud 
Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, 
doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.  Het moet 
steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. 
 
Art. 15.2.21.5. Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, ..) 
In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor 
andere technische installaties. 
 
Art. 15.2.22. Onderhoud en periodieke controle 
Art. 15.2.22.1. Onderhoud 
De technische uitrustingen van de horecazaak , zoals dampkappen enz., moeten in goede 
staat gehouden worden. 
 
Art. 15.2.22.2. Periodieke controle 
Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een 
bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een daartoe 
erkend organisme (EO): 
 
Installatie controle-orgaan periodiciteit 
Personenliften EO 3 maandelijks 
Goederenliften EO jaarlijks 
CV en schouwen BI/BP jaarlijks 
alarm * BI/BP jaarlijks 
Branddetectie * BI/BP jaarlijks 
Brandbestrijdingsmiddelen * BI/BP jaarlijks 
Individuele gasverwarmingstoestellen * BI/BP jaarlijks 
Gasinstallatie * BI/BP 5 jaarlijks 
Laagspanning * EO 5 jaarlijks 
 
Installaties aangeduid met een “*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of 
exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij 
wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de 
brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen. 
 
Art. 15.2.22.3. Veiligheidsregister 
In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde 
personen.  Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 
- exploitatievergunning; 



- stappenplan; 
- aantal toegelaten personen; 
- verslagen van de periodieke controles; 
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van 
toepassing); 
 
Art. 15.2.23. Overgangsbepalingen (ter informatie) 
Bij wijze van overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen 
termijnen toestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren. 
De toegestane termijn zal, op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, 
beperkt blijven tot (datum), zijnde de einddatum van de algemene overgangsbepalingen. 
Toepassingstermijnen kunnen alleen toegestaan worden op verzoek van de 
verantwoordelijke van de horecazaak (eigenaar, huurder of exploitant). 
Deze wint vooraf advies in van de gemeentelijke brandweerdienst en de 
opvolgingscommissie, die verslag uitbrengen. 
De verzoeker van de aanpassing moet een gemotiveerd dossier indienen bij de 
burgemeester, met een jaarlijks stappenplan, gedetailleerde plannen en een verklarende 
nota. 
Er wordt geadviseerd de hulp van een architect of bouwkundige te vragen voor de 
samenstelling van dit dossier. Het dossier bevat alle inlichtingen nodig voor het onderzoek 
van de aanvraag tot aanpassing van de uitvoeringstermijnen. 
De verzoeker dient zelf bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de 
noodzakelijke aanpassingswerken voor te stellen. 
De uitvoering van het stappenplan wordt opgevolgd door de opvolgingscommissie. 
De aanpassingen mogen niet in strijd zijn met punten die door andere wets- of 
verordeningsbepalingen geregeld worden. 
 
Art. 15.2.24. Afwijkingen 
Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de 
burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze 
reglementering, afwijkingen toestaan. 
De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk 
gemotiveerd te zijn.  Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde 
bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het 
niveau vereist in de voorschriften. 
Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van opvolgingscommissie. 
 
Art. 15.2.25. De uitbater zal het publiek niet tot de instelling toelaten dan na zich dagelijks 
ervan te hebben van vergewist dat aan de voorschriften van deze afdeling voldaan is. 
 
Art. 15.2.26. De uitbater zal ten allen tijde toegang verlenen aan de burgemeester en diens 
afgevaardigden. 
 
Art. 15.2.27. Bij het in gebreke blijven van de uitbater kan de burgemeester de sluiting van 
de instelling bevelen. 
 
 
HOOFDSTUK XVI – STRAF- EN SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 16.1. Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale 
verordeningen geen  straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de 
bepalingen van dit politiereglement gestraft worden met een administratieve sanctie. 
 
Deze administratieve sancties zijn:  

1) een administratieve geldboete van maximum 250 euro; 
2) een administratieve schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of 

vergunning; 



3) de administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of 
vergunning; 

4) de administratieve tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling. 
 
Art. 16.2. De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke 
voorziene maximum, met name 250 euro. 
Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten 
kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 125 euro. 
De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van 
herhaling binnen de drie jaar na de oplegging van een administratieve  geldboete, zonder dat 
deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden. 
 
Art. 16.3. De duur van de door het college van burgemeester en schepenen opgelegde 
administratieve sancties kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de twaalf 
maanden volgend op de oplegging van de sanctie en verdrievoudigd in geval van tweede 
herhaling binnen de twaalf maanden volgend op de oplegging van de tweede sanctie. 
 
 
Art. 2.- Deze verordening zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door 

de artikelen 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet. 
 
Art. 3.- Afschrift van dit reglement wordt gezonden aan de toezichthoudende 

overheid. 
 
Art. 4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering 

van onderhavig besluit. 
 
 

Aldus beraadslaagd te Asse, in zitting van heden. 
 
 

In Opdracht :                                                                     Namens de Raad : 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(g.) L. De Proost  (g.) M. Vanhaeleweyck 

 
Voor eensluidend uittreksel, 

Asse, 24 mei 2005. 
 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 
 
 
 
L. DE PROOST  M. VANHAELEWEYCK 
 



PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
ARRONDISSEMENT HALLE -VILVOORDE 

GEMEENTE     1730 ASSE 

 

Uittreksel uit het register der 
beraadslagingen van de  

GEMEENTERAAD 
Zitting van 23 mei 2005 

 
Aanwezig de heren  :  M. Vanhaeleweyck, Burgemeester-Voorzitter; 
 
 K. Van Elsen, A. Van Droogenbroeck, V. De Boeck, R. De 

Baerdemaeker, D. Van den Bossche en J. De Backer, Schepenen; 
 

J. Van den Abeele, L. Pletinckx, Mevr. M. Le Rut-Van Haute, E. 
Keymolen, J. Verhasselt, E. Conruyt, W. Hennico, E. Saerens, 
Mevr. M. De Mol, W. Michiels, J. Roosens, Fr. Van Rompaey, P. 
Verbiest, Mevr. G. Leemans, J. De Rop, J. Vastersavendts, T. Van 
Nieuwenhuysen, Mevr. A. Fieremans, P.J. Wynant, W. Heyvaert, 
W. Janssens en Mevr. B. Peeters, Raadsleden; 

 
 L. De Proost, Gemeentesecretaris. 
DE GEMEENTERAAD, 
 
15de punt. - Algemene politieverordening. 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 
119bis en 135; 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties; 

Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de 

inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet; 
Overwegende dat krachtens de wet van 13 mei 1999 tot invoering van 

gemeentelijke administratieve sancties de gemeente de mogelijkheid heeft om elke 
overtreding van een politieverordening bestuursrechtelijk te sanctioneren; 

Overwegende dat een daadwerkelijk gemeentelijk handhavingsbeleid de 
gemeente meer armslag kan bieden bij het afdwingbaar maken van plaatselijke 
politiereglementen en verordeningen; 

Overwegende dat de gemeente via administratieve sancties de overlast 
beter kan bestrijden; 

Overwegende dat om het systeem van de gemeentelijke administratieve 
sancties te kunnen toepassen de gemeente voorafgaandelijk de politiereglementen dient aan 
te passen; 

Overwegende dat binnen de politiezone AMOW is overeengekomen om 
een eenvormig politiereglement uit te werken; 

Overwegende dat de gemeenten Asse – Merchtem – Opwijk – Wemmel 
samen een interlokale vereniging zullen oprichten; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
 
Besluit : met algemene stemmen. 

 
Art.1. - De algemene politieverordening wordt goedgekeurd. 
 



 
ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 

 
 
  

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 
 

  
Art. 1.  Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare 
ruimte» : 
 

 3. de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd 
als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het 
parkeren van voertuigen. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in 
de rijweg begrepen is; 

 
 4. de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen. 

 
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde 
bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is 
binnen de bij wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, 
binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en 
de bedeling van goederen, energie en signalen.  
 

  
Art. 2.  § 1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en 
herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de 
gemeente niet aansprakelijk stelt. 
 

 Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het 
vereist. 
 

 Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en 
schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, 
overeenkomstig de bij artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet voorziene procedure. 
 

 § 2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de 
vergunningsakte en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan 
anderen, noch de openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan 
brengen. 
 

 De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet 
foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit. 
 

 § 3. Wanneer de vergunningsakte betrekking heeft op: 
 

 - een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet 
deze zich op de plaats in kwestie bevinden; 

 
 - een activiteit op de openbare ruimte of een bezetting ervan, moet de begunstigde 

deze bij zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting. 
 

 In beide gevallen moet de akte getoond worden op elk verzoek van de politie of van een 
gemachtigde ambtenaar. 
 

  
Art. 3.  Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang 
komen door situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de 
burgemeester de nodige besluiten nemen. 



 
 De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk 

voor zijn, moeten er zich naar schikken. 
 

 In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten 
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te 
betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in 
gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen. 
 

  
Art. 4.  De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet 
naleeft, is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. 
 

 De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-
naleving van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen. 
 

  
Art. 5.  § 1. Ieder die zich op de openbare weg bevindt of in een voor het publiek 
toegankelijke plaats, moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van 
de politie met het oog op: 
 

 1. de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid; 
 
 2. de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in 

gevaar. 
 
3. het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten. 
 

 Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privé-eigendom 
bevinden, wanneer de politie of de gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op 
verzoek van de bewoners of in geval van brand, overstroming of hulpoproep. 
 

  
 

HOOFDSTUK II – DE OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID 
 

 
 

Afdeling 1.  
Netheid van de openbare ruimte  

 
  

Art. 6.  Het is verboden ieder voorwerp of plaats van de openbare ruimte te schaden, te 
vernielen of te bevuilen op gelijk welke manier, door eigen toedoen of door toedoen van 
de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft, 
zoals:  
 

 1. Ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de 
openbare ruimte.  

2. Ieder onderdeel van het straatmeubilair. 
3. galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn. 
4. openbare gebouwen en privé-eigendommen. 
5. voertuigen van derden. 
 
De aannemers of personen, gelast met het vervoer van aarde, bouwmaterialen, afbraak- 
of andere materialen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun wagens 
zodanig afdekken dat niets van de lading op de openbare weg zou kunnen vallen. 
 
De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen gelegen 
in de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt in staat van volledige 
zindelijkheid te houden. 



 
Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt kan een 
bepaalde reisweg worden opgelegd door de burgemeester.  
De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens 
voor het reinigen ervan. 
 
Het vervoer van stoffen die sterkriekende uitwasemingen kunnen veroorzaken, mag 
slechts geschieden nadat de nodige maatregelen zijn getroffen om te verhinderen dat 
schadelijke geuren worden verspreid en de inwoners worden gehinderd. 

  
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van 
maximum 250 euro moet diegene die deze bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk 
reinigen zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico 
van de overtreder. 

  
Art. 7.  De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, 
dienen het nodige te doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun handel niet 
vervuilen. 
De verkopers van frieten of andere ter plaatse te verbruiken eetwaren evenals de houders 
van kramen op foren en markten, moeten hun voertuigen of hun kramen voorzien van een 
korf uit onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval. Zij moeten ervoor instaan dat 
in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting alle papier of om het 
even welk voorwerp, door hun klanten op de grond gegooid, worden weggenomen. 
Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden 
die de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen. 
 
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete van 
maximum 250 euro moet diegene die deze bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk 
reinigen zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico 
van de overtreder 
 

  
Art. 8.  Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op de openbare ruimte 
of in openbare plaatsen en parken, galerijen en passages op privé-gebied die voor het 
publiek toegankelijk zijn, elders dan in de daartoe bestemde plaatsen. 
 

 Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke 
plaats. 
 
Het is verboden de afval, was- en huiswaters evenals alle andere vloeistoffen uit de 
bebouwde en onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien. 
 
Onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van 
maximum 250 euro moet diegene die deze bepaling overtreedt de zaken onmiddellijk 
reinigen zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico 
van de overtreder 

  
 

Afdeling 2.  
Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen 

 
  

Art. 9. De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden 
onderhouden en proper te worden gehouden. Deze verplichtingen berusten: 
 

 1. voor bewoonde gebouwen, op de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of 
de huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks 
onderhoud van de gebouwen; 

2. voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de 



personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen; 
3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel 

recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, 
titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders. 

4. Voor flatgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks 
onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke 
hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners 
van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. 
Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de 
bewoners van de eerste verdieping, en zo verder. 

 
 Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde 

begroeiing, vervuilende producten of materialen en het uitvoeren van alle herstellingen. 
 

 Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen 
tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het 
gedrang te brengen. 
 

 Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of 
gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is. 
 

 De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg inbegrepen is. 
 

  
Art. 10.  De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde 
gedeelten van eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn, wat inhoudt dat 
erover dient gewaakt te worden dat de begroeiing noch de openbare eigendom noch de 
openbare veiligheid bedreigt. 
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de braakgronden neer te leggen of te 
bewaren. 
Deze verplichting rust op de in artikel 9.3 vermelde personen. Indien de verantwoordelijke 
in gebreke blijft, heeft de gemeente het recht de nodige werken uit te voeren op kosten en 
risico van de overtreder. 
 
Diegenen die de bepalingen van artikel 9 en artikel 10 overtreedt kan bestraft worden met 
een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

  
 

Afdeling 3.  
Gezondheid van de woningen en hun omgeving. 

Reinheid van de huizen, binnenplaatsen en gemeensch appelijke gangen. 
 
Art. 11.  Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke 
gangen vuil, water, urine, keukenafval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn 
ongezonde of stinkende uitwasemingen voort te brengen, te bewaren of op te hopen. 
 
Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuilniskokers, alsook alle andere inrichtingen 
die daarmee verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden. 
De beerputten moeten tijdig worden geledigd. 
 
In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei 
eruit te verwijderen. 
 
Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, zelfs in afzonderlijke gevallen, en de 
onreinheid van de woning(en) een oorzaak tot verspreiding van de kwalen kan vormen 
moeten de eigenaars, huurders of bewoners alle lokalen in een behoorlijke staat van 
reinheid brengen en ontsmetten. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 



administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
In de gedeelten van de gemeenten waar geen rioleringsnet bestaat, gelden de bepalingen 
van de Vlaremwetgeving, de milieuvoorwaarden van Vlarem II en de bepalingen van de 
code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele 
voorbehandelingsinstallaties (krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid) zoals 
opgenomen in Vlarem II. 
 

Onbewoonbaarheid van ongezonde woningen. 
 
Art. 12. Dit artikel is van toepassing op de woningen waarvan de toestand een gevaar 
oplevert voor de openbare gezondheid door onreinheid, vochtigheid, gebrek aan 
verlichting of verluchting, slechte waterafvoer, afwezigheid van drinkbaar water, 
overbevolking, enz…. 
 
Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt schrijft de burgemeester, op grond van een verslag 
van een geneesheer, van een ambtenaar van het F.O.D. van Volksgezondheid of van de 
bevoegde gemeentelijke dienst over de feitelijke situatie, in een besluit de te nemen 
maatregelen voor. De bewoners zullen zo vlug mogelijk van het bezoek van 
bovenvermelde ambtenaren in kennis gesteld worden. 
 
In geval van hoogdringendheid en wanneer de betrokkenen geen gevolg geven aan de 
bevelen van de burgemeester kunnen de voorgeschreven maatregelen op kosten van de 
nalatigen onmiddellijk uitgevoerd worden en kan de burgemeester de ontruiming van de 
woning bevelen. 
 
Wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt laat de burgemeester een verslag opmaken 
door een geneesheer, de gezondheidsinspecteur van het F.O.D. van Volksgezondheid, de 
bevoegde gemeentelijke dienst of een andere bevoegde derde. De bewoners zullen 
minstens 12 uur vooraf van het bezoek van bovenvermelde ambtenaren verwittigd 
worden. Dit verslag van het onderzoek naar de feitelijke situatie wordt aan de betrokkene 
meegedeeld. 
 
Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, 
binnen een redelijke termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de staat 
van de woning en de maatregelen die zij voorstellen om aan de ongezonde toestand te 
verhelpen mede te delen. 
 
Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis daarvan stelt de 
burgemeester gepaste maatregelen vast evenals de termijn van uitvoering. Alle kosten 
hieraan verbonden zijn ten laste van de betrokkenen. 
 
In geval geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de burgemeester kunnen de 
werkzaamheden op kosten van de betrokkenen uitgevoerd worden en kan in voorkomend 
geval de woning onbewoonbaar verklaard worden onverminderd de mogelijkheid tot het 
opleggen van een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

Leegstaande woningen 
  
Art.13. De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een 
zodanige wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk 
wordt. 
 
Tevens dient in deze gebouwen de toegang voor huis- en knaagdieren via vensters, 
ramen, deuren, keldergaten en riolen onmogelijk te worden gemaakt. 
 

Onbewoonbaarheid van bouwvallige woningen 
 
Art.  14 Diegene die een ongeval veroorzaakt door ouderdom, bouwvalligheid gebrek aan 



herstelling of onderhoud van huizen, gebouwen of muren wordt bestraft met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
Art.15. Dit artikel is van toepassing op de woningen die door hun bouwvallige staat een 
gevaar opleveren voor de openbare veiligheid door instortingsgevaar, van het volledig 
gebouw of een deel ervan (bv. dakgoten, neerschuivende pannen, scheuren in gevel, 
ontploffingsgevaar, brandgevaar, vermolmd houtwerk, enz….). 
 
Wanneer er onmiddellijk gevaar dreigt schrijft de burgemeester op grond van een verslag 
van een ambtenaar van de bevoegde gemeentelijke dienst of een deskundige derde ( 
ingenieur, architect) over de gedane vaststellingen in een besluit de te nemen 
maatregelen voor. 
 
Indien de betrokkenen in geval van hoogdringendheid geen gevolg geven aan het besluit 
van de burgemeester kunnen de maatregelen op hun kosten uitgevoerd worden en kan 
desnoods de ontruiming van de woning bevolen worden alsmede de mogelijkheid tot het 
opleggen van een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
In geval er geen onmiddellijk gevaar dreigt laat de burgemeester een verslag opmaken 
door de bevoegde gemeentelijke dienst of een andere bevoegde derde. De bewoners 
zullen minstens 12 uur vooraf van het bezoek van bovenvermelde ambtenaren verwittigd 
worden. Dit verslag van het onderzoek naar de feitelijke situatie wordt aan de betrokkenen 
meegedeeld. 
 
Samen met de mededeling van het verslag verzoekt de burgemeester de betrokkenen, 
binnen een redelijke termijn die hij vaststelt, hem hun aanmerkingen betreffende de staat 
van de woning en de maatregelen die zij voorstellen om aan de bouwvallige toestand te 
verhelpen mee te delen. 
 
Na kennis genomen te hebben van die voorstellen of bij ontstentenis daarvan stelt de 
burgemeester gepaste maatregelen vast evenals de termijn van uitvoering. Alle kosten 
hieraan verbonden zijn ten laste van de betrokkenen. 
 
In geval geen gevolg wordt gegeven aan het besluit van de burgemeester kunnen de 
werkzaamheden op kosten van de betrokkenen uitgevoerd worden onverminderd de 
mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 

Afdeling 4.  
Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen  

 
  

Art. 16.  Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of voor de 
afvoer van regen- of afvalwater te versperren of enig voorwerp in te gooien waardoor ze 
kunnen verstoppen. 
 

  
Art. 17.  Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare ruimte te 
ontstoppen, schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. 

 Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de 
aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets 
wordt gedemonteerd of uitgegraven. 

  
  

Art. 18.  Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en waterwegen, 
riolen en rioolkolken te bevuilen door er gelijk welke voorwerpen, substanties, dode of 
levende dieren op te werpen of in te gieten. 

 
  



Art. 19.  Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen 
gelegen in openbare ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te 
wassen of er eender wat in onder te dompelen. 
 
 
Art. 20.  Overeenkomstig het provinciaal politiereglement der wegen van 10 maart 1955 is 
het verboden regenwater afkomstig van bebouwde eigendommen of afvalwater ongeacht 
hun herkomst op de openbare ruimte te doen afvloeien. 
 
Diegene die de bepalingen van art. 16, 17, 18 of 19 overtreedt, kan bestraft worden met 
een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
 

 Afdeling 5.  
Verwijdering van bepaalde afvalstoffen  

 
  

Art. 21.  Het gebruik van containers die door de gemeenteadministratie of met diens 
goedkeuring op het openbaar domein worden geplaatst, is strikt voorbehouden aan de 
personen en voorwerpen die deze heeft vastgesteld. Het is verboden er andere 
voorwerpen of afval in te deponeren. 
 

 De door de gemeente voor groenafval voorbehouden plaatsten moeten volkomen net 
worden gehouden. 
 

 - ze zijn voorbehouden voor de inwoners van de gemeente; 
- het storten van groenafval door beroepstuiniers is er verboden. 
 

 Onder groenafval verstaat men het afval afkomstig van het onderhoud van tuinen en 
groene ruimten of composteerbaar of biologisch afbreekbaar huishoudafval, uitgezonderd 
het recycleerbaar afval waarvoor collectieve ophalingen gebeuren. 
 

  
Art. 22.  De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een 
maatschappij voor de verwijdering van hun afval uitgezonderd huishoudafval, moeten in 
die overeenkomst de dag en het tijdstip van de ophaling preciseren. Ze dienen er tevens 
over te waken dat de zakken of recipiënten met dit afval geen bron van hinder of 
vervuiling kunnen vormen en dat ze geen dieren kunnen aantrekken. 
 

 Wanneer de in het eerste lid beoogde ophaling 's morgens plaatsvindt, dienen de zakken 
te worden klaargezet op de vooravond van de ophaling na 18 uur of de dag zelf, vóór de 
komst van de vrachtwagen. Wanneer de ophaling 's avonds plaatsvindt, dienen de 
zakken of recipiënten te worden klaargezet de dag zelf na 18 uur en vóór de komst van 
de vrachtwagen. 
 

 Het gemeentebestuur kan de in het tweede lid voorziene tijdstippen voor de plaatsing van 
de zakken of recipiënten met afval wijzigen, wanneer die in strijd zijn met de voorschriften 
inzake openbare veiligheid, rust, volksgezondheid, netheid en zindelijkheid. 
 
 
Art. 23.  Het ledigen van beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering 
van hun inhoud mag enkel gebeuren door een onderneming die volgens de 
reglementering ter zake erkend is. 
 
Diegene die de bepalingen van artikel 21, 22 of 23 overtreedt kan bestraft worden met 
een administratieve geldboete van maximum 250 euro.  
 

  



 
Afdeling 6.  

Onderhoud en schoonmaak van voertuigen  
 

  
Art. 24.  Het is verboden in de openbare ruimte het onderhoud, de smering, olieverversing 
of herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering 
van het depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het gaat om 
zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg voort te zetten 
of weggesleept te worden. 
 

 Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet 
bezoldigd goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten in de 
openbare ruimte op tijdstippen van de dag die het best verenigbaar zijn met de veilige en 
gemakkelijke doorgang en de openbare rust; het mag in geen geval tussen 22 uur en 7 
uur gebeuren. 
 

 Het wassen en schoonmaken mag enkel plaatshebben voor het gebouw waar de 
eigenaar van het voertuig woont of voor diens garage. 

  
De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig 
moeten zorgvuldig verzameld worden zodat de doorgang van de voetgangers en de 
weggebruikers niet wordt gehinderd. 
 
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
 

Afdeling 7.  
Vuur en rook  

 
  

Art. 25. Het is verboden vuur te maken op de openbare wegen, in weiden en in bossen. 
Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron 
dan ook, alsook met stof of projectielen van allerlei aard. 
 
Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is de vernietiging 
door verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer 
het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig van: 
1/ het onderhoud van tuinen, 
2/de ontbossing of ontginning van terreinen, 
3/eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, 
 
zoals opgenomen in Vlarem II 
 

 Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het eveneens verboden vuur te 
maken buiten gebouwen en in open lucht afval te verbranden, met inbegrip van 
groenafval. 
 

 Onverminderd het eerste lid zijn barbecues toegelaten in private tuinen en enkel als er 
gebruik wordt gemaakt van vaste of mobiele barbecuestellen. 
 
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan, indien hiervoor geen strafbepaling 
wordt voorzien in de Vlaremwetgeving, bestraft worden met een administratieve 
geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
 



Afdeling 8.  
Overnachting en kamperen  

 
  

Art. 26.  Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de 
gemeente en op iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te 
verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, 
of er te kamperen. 
 

 Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privé-terrein te verblijven in  
een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een 
mobilhome, behoudens vergunning. 
 

 Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 

  
Afdeling 9.  

Preventiemaatregelen  
 

  
Art. 27.  De toegang tot cabines, stortbaden of zwembaden en sportinrichtingen die voor 
het publiek toegankelijk zijn, kan verboden worden door de uitbater voor personen: 
 

 - die duidelijk onrein zijn; 
- die een besmettelijke aandoening vertonen waarvoor de weigering van de toegang 

medisch verantwoordbaar is. 
  

 
Afdeling 10.  

Aanplakking, graffiti  
 

  
Art. 28.  Aanplakbrieven, plakkaten of spandoeken mogen slechts op die plaatsen van de 
openbare weg aangebracht worden, aangeduid door de gemeentelijke overheid. 
 
De aanplakkers moeten in het bezit zijn van een toelating tot aanplakken, afgeleverd door 
de burgemeester en dienen deze toelating bij zich te hebben. Zij moet vertoond worden 
op verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar. Voor het aanbrengen van een 
aanplakbiljet, moet vooraf een exemplaar voorgelegd worden aan de bevoegde dienst 
van het gemeentebestuur en moeten de plaatsen waar het aanbrengen ervan beoogd 
wordt, medegedeeld worden. Op iedere plaats in open lucht, zichtbaar vanaf de 
openbare weg, mogen enkel die aanplakbiljetten aangebracht worden, waarop de zegel 
van het gemeentebestuur voorkomt. 
 
De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op; 
 

• de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en 
het verhuren van gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden 
en allerhande vergaderingen, voor zover hun oppervlakte geen 2 m² overschrijdt 
en dat zij geplaatst zijn op het gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de 
maand die eraan voorafgaat; 

• de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, 
de provincies, de gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome 
gemeentebedrijven, de polders en wateringen en de openbare instellingen; de 
plakbrieven van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en 
oorlogsslachtoffers; 

• de plakbrieven in kieszaken 



• de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, 
betreffende de oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst; 

• de plakbrieven van de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Vlaamse 
Landmaatschappij erkende maatschappijen, de plakbrieven van het Woningfonds 
van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België, het Vlaamse Woningfonds van 
de Grote Gezinnen; de plakbrieven van het Europees Centrum voor Vermiste en 
Seksueel Uitgebuite Kinderen – België – Stichting naar Belgisch recht, en die van 
de verenigingen die actief zijn bij de opsporing van verdwenen kinderen of in strijd 
tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, wanneer zij handelen in overleg met of 
op verzoek van het genoemde centrum; 

 
De affiches of zelfklevers die in strijd met onderhavig reglement werden aangebracht, 
dienen op het eerste politiebevel verwijderd te worden. Zo niet zal de overheid 
ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de overtreder. 
 
Diegene die de bepaling van onderhavig artikel overtreedt kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 29.  Worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro: 
 

- zij die wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken, scheuren, 
bevuilen of bedekken; 

- zij die op affiches, opschriften, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften en plakbriefjes, bomen aanplantingen, plakborden, pijlers, palen, 
zuilen, bouwwerken, monumenten , afsluitingen uit welke materialen ook 
gemaakt, gevels en afsluitingen van huizen en gebouwen en op openbare wegen 
met gelijk welk voorwerp of middel opschriften aanbrengen, krabbelen, bevuilen of 
schenden of op welke wijze ook schade toebrengen aan de gedenktekens en 
voorwerpen die dienen tot algemeen nut of tot openbare verfraaiing.  

 
 
 
 HOOFDSTUK III – DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VLOTT E DOORGANG 

 
 Afdeling 1.  

Samenscholingen, betogingen, optochten  
 

  
Art. 30.  
 
Samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties op de openbare 
weg zijn verboden, tenzij mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de 
burgemeester. 
Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een 
overtuiging of een eis kenbaar te maken. 
 
 
Art. 31.  
 
Elke kennisgeving van samenscholingen, betogingen, en optochten moet schriftelijk 
geschieden, ten minste 10 werkdagen vóór de voorziene datum van de betoging, 
samenscholing of optocht. Deze kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten: 
 

- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en) 
- het voorwerp van het evenement 
- de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst 
- de geplande route 
- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in 



voorkomend geval de ontbinding van de optocht 
- of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement 
- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen 
- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen 

 
De burgemeester kan bepaalde voorwaarden opleggen of bij gewichtige redenen (zoals 
gevaar om wanordelijkheden te verwekken, openbare rust te verstoren een gevaar of 
belemmering van het verkeer inhouden,…) kan hij de samenkomst,optocht, betoging of 
andere manifestatie verbieden. 
 
Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te 
slaan, te steken of te verwonden, evenals het dragen van helmen of schilden is 
gedurende hoger vermelde manifestaties verboden. 
 
Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg dient zich te 
schikken naar de bevelen van de politie. 
Het is verboden de openbare weg te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer 
van het publiek gehinderd wordt. 
 
Kwaadwillige samenscholingen kunnen verboden worden door de overheid, vermits deze 
gericht zijn op een verstoring van de openbare orde en risico’s voor de gemeenschap in 
haar geheel kunnen meebrengen. 
 
Diegene die de bepalingen van artikel 30 of artikel 31 overtreedt kan bestraft worden met 
een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
 

 Afdeling 2.  
Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare  ruimten  

 
  

Art. 32. Het is verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen 
en in privé-eigendommen over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de 
veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals: 
 

 1. voorwerpen gooien, stoten of lanceren dat iemand kan hinderen of bevuilen of dat 
andermans eigendom kan beschadigen of vernielen, behoudens machtiging van de 
bevoegde overheid; die bepaling is niet van toepassing op de sportdisciplines en 
spelen die in adequate installaties worden verricht, noch op darts of jeu-de-boules of 
dergelijke op andere plaatsen dan in de openbare ruimte; 

  
 2. gebruik maken van vuurwerk, behoudens vergunning van de bevoegde overheid; 

 
 3. klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, constructies of allerhande installaties, 

behoudens vergunning van de bevoegde overheid ; 
 

 4. gewelddadige of lawaaierige spelen of oefeningen doen, behoudens vergunning van 
de bevoegde overheid; 

 
 5. allerhande werken verrichten, behoudens vergunning van de bevoegde overheid; 

 
 6. artistieke prestaties leveren, behoudens vergunning van de bevoegde overheid. 

 
7. het vasthechten van rijwielen, bromfietsen of motorfietsen aan bomen, 

verlichtingspalen, parkeermeters of parkeerautomaten. Het eenvoudig plaatsen van 
die voertuigen tegen die parkeermeters en –automaten is insgelijks verboden 
teneinde de normale werking van die toestellen niet te hinderen. Bij inbreuk kan de 
politie op kosten en risico van de overtreder de vasthechting verbreken en het 



voertuig verwijderen. 
 

 Bij overtreding van dit artikel kan een administratieve geldboete worden opgelegd van 
maximum 250 euro. 
 
Overeenkomstig de wapenwet (wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van den 
handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie, B.S., 22 juni 1933) is 
het verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-
eigendommen over te gaan tot het gebruiken van vuurwapens of wapens met 
samengeperste lucht, uitgezonderd in stands die daartoe een vergunning hebben of in 
schietkramen op kermissen en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen 
betreffende de jacht. 
Wapens, munitie of vuurwerk dat gebruikt werd in strijd met bovenvermelde bepalingen, 
worden in beslag genomen.  
 
 
Art. 33.  Zonder voorafgaande vergunning van de burgemeester, is het verboden 
vogelafschrikkanonnen of dergelijke toestellen te plaatsen op minder dan 300 meter van 
de dichtsbij gelegen woning en 200 m van de openbare weg. De opening van het kanon 
dient steeds in de meest gunstige richting te worden geplaatst ten aanzien van de 
hindergevoelige plaatsen. 
Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 21h00 en 8h00.  
De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 knallen per uur. De algemene 
geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1 van Vlarem II zijn van toepassing. Het gebruik 
moet beperkt blijven tot het beveiligen van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt. 
 
Bij niet naleving van dit artikel kan er een administratieve geldboete worden opgelegd 
van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 34. Onverminderd de bepalingen van de wetgeving stedenbouw dient bij elke 
bouwwerf voor de aanvang van de bouwwerken en tijdens de gehele duur ervan, een 
mededeling aangebracht waaruit blijkt dat een bouwvergunning werd afgeleverd. Deze 
mededeling gesteld op een formulier afgeleverd door de gemeente wordt voor een 
nieuwbouw op een stevig bord aangebracht langs de straat, op een hoogte van minstens 
1,50 m en van maximum 2,00m. Voor verbouwingswerken wordt de mededeling op een 
goed zichtbare wijze aangebracht op de straatgevel van de eigendom waar de 
verbouwing plaats grijpt. 
 
 
Art. 35. De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare 
weg kunnen verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen van 
ondoordringbare schermen.  
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel niet naleeft kan gestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 36.  Het is verboden voor ieder persoon die op de openbare ruimte een activiteit 
uitoefent, ongeacht of hij hiervoor een vergunning heeft gekregen: 
 

 - de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te belemmeren; 
 

 - vergezeld te zijn van een agressief dier; 
 

 - zich dreigend op te stellen; 
 

 - de doorgang van voorbijgangers te verhinderen; 
 



 - deze activiteit op de rijweg uit te oefenen behoudens in uitzonderlijke gevallen zoals 
bv een autoloze zondag. 

 
 In geval van overtreding van onderhavig artikel kan de politie of een gemachtigde 

ambtenaar de activiteit onmiddellijk doen stopzetten onverminderd de mogelijke 
bestraffing met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 37.  Overeenkomstig de wegcode is het gebruik van steps, rolschaatsen of 
skateboards en dergelijke is enkel toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid 
niet in het gedrang wordt gebracht. De bevoegde overheid kan het echter verbieden op 
de plaatsen die zij bepaalt. 
 

  
Art. 38.  Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden in de 
openbare ruimte en in openbare plaatsen: 
 

 - inzamelingen en inzamelingen door middel van verkoop te houden; 
- te zorgen voor vermakelijkheden zoals fuiven, bals, tentoonstellingen, spektakels of 

feestelijke verlichting. 
 

 De vergunningsaanvragen moeten ingediend worden ten minste tien werkdagen 
voorafgaand aan de activiteit. 
 

  
Art. 39.  Onverminderd de andere bij onderhavig reglement voorziene bepalingen mag 
niemand, ook niet tijdelijk, goederen uitstallen op de openbare ruimte zonder vergunning 
van de bevoegde overheid. 
 
In geval van overtreding van artikel 38 en artikel 39 kan de politie of de gemachtigde 
ambtenaar de activiteit onmiddellijk laten stopzetten. 
 

  
Art. 40.  Het is verboden zonder toelating van de burgemeester reclame te maken, 
drukwerken of om het even welke tekeningen uit te delen in openbare plaatsen of er een 
bedrijf of beroep uit te oefenen. Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften, 
drukwerk in verband met verkiezingen, politiek, filosofie, met religieus karakter. De 
personen die optreden als omroeper, verkoper of verdeler van kranten, publicaties, 
tekeningen, gravures, advertenties en reclame en allerhande drukwerken in straten en 
andere openbare plaatsen, mogen zonder vergunning geen materiaal gebruiken voor de 
uitoefening van die activiteit, behalve voor wat betreft de voor de gemeente 
voorbehouden standplaats op de openbare markt. 
 

 De verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en allerhande 
drukwerken dienen wat er door het publiek op de grond wordt gegooid, op te rapen. 
 

 Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, 
drukwerken of reclame: 

 - reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de 
burgemeester; 

 - voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen. 
- stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare weg of op de 

drempel van deuren en vensterbanken van gebouwen 
 

 Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de 
administratieve intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan 
verbonden voorwaarden niet naleeft of als hij een bepaling van onderhavig artikel 
schendt. 
 



Indien de overtreder van deze bepalingen geen vergunning heeft moet hij, onverminderd 
de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete van maximum 250 euro, 
de zaken onmiddellijk reinigen of wegnemen, zo niet houdt de gemeente zich het recht 
voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder. 
 

  
Art. 41. Het is verboden buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor 
sportbijeenkomsten of vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare weg aan te 
klampen om hun inkomkaarten te koop aan te bieden of om hun uit te leggen hoe ze er 
zich kunnen aanschaffen. 
 

 Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen 
die ze tewerkstellen, cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om 
naar hun zaak te komen. 
 

 De overtredingen tegen de bepalingen van onderhavig artikel kan bestraft worden met 
een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

  
Art. 42.  Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, 
vermakelijkheden en bijeenkomsten op de openbare weg, toegelaten door de 
gemeentelijke overheid, te storen. 

  
 Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport in 

de gemeente: 
 

 a) zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, 
sportlui of organisatoren een uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook 
zich toegang te verschaffen tot de private delen van het etablissement of degene die 
voor de artiesten of sportlui voorbehouden zijn; 

 
 b) voorwerpen op de balkons en leuningen te plaatsen of eraan te bevestigen die door 

hun val of op enige andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars 
kunnen storen. 

 
c) De stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door 

hun gedrag. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt zal bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 43. Zij die een beroep maken van waarzeggen of van voorspellen of van uitleggen 
van dromen worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
De werktuigen, gereedschappen en kledij die dienen of bestemd zijn tot het uitoefenen 
van het beroep van waarzegger, voorspeller of droomuitlegger worden in beslag 
genomen en verbeurd verklaard. 

  
 

Afdeling 3.  
Plaatsing van kranen  

 
  

Art. 44.  Iedere plaatsing van een torenkraan op de openbare ruimte is onderworpen aan 
de vergunning van het college van burgemeester en schepenen.  
 

 Onverminderd de reglementaire voorschriften inzake stedenbouw, leefmilieu en arbeids-
bescherming, is het verplicht: 
 

 1. voor iedere ingebruikname van een torenkraan en telkens als het Algemeen 



Reglement op de Arbeidsbescherming het opmaken van een proces-verbaal van 
verificatie vereist, een fotokopie van dit document, opgesteld door een erkend 
organisme, op te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, binnen 
een termijn van drie weken voor de montage of het opnieuw monteren; 

 
 2. dat ieder gebruik van de torenkraan onderworpen is aan de opstelling van een plan 

van de werkplaats, in twee exemplaren, met alle nuttige aanduidingen en kenmerken 
van het tuig, met inbegrip van de plaatsruimte en de draaicirkel van de arm; 

 
 3. dat de torenkranen een stabiele basis hebben op de grond, om het omvallen ervan te 

vermijden. Toren-hijskranen moeten aan rails vastgemaakt worden en de rails 
moeten op hun beurt stevig in de grond verankerd worden om uitrukking te 
voorkomen; 

 
 4. dat de torenkraan, naarmate de bouw vordert, hetzij in het gebouw opgenomen wordt, 

hetzij degelijk op verschillende plaatsen vastgeankerd wordt; 
 

 5. dat de gebruikers alle gepaste maatregelen nemen opdat de stabiliteit van de 
torenkraan niet zou verminderen wanneer deze zich in draaistand bevindt; 

 
 6. dat de vervoerde materialen indien deze poedervormig of vloeibaar zijn of zich 

kunnen verspreiden, zouden opgeborgen worden in containers zodat er niets kan 
vallen op het openbaar domein, in de private eigendommen of binnen de met 
paalwerk omheinde ruimte. De omheining moet zo nodig op bevel van een 
overheidsbeambte verwijderd worden bij de dagelijkse sluiting van de werkplaats; 

 
 7. dat vóór de ingebruikname van de torenkraan op het politiecommissariaat een lijst 

wordt ingediend met de namen, adressen en telefoonnummers van de aannemer, de 
ingenieur of bevoegde technicus alsook een lid van het kraanpersoneel, die te allen 
tijde snel bereikt kunnen worden, zowel overdag als ’s nachts. Een kopie van deze 
lijst dient aan de buitenzijde van het kantoor van de werkplaats aangeplakt te worden. 

 
De overtredingen op dit artikel worden geregeld in de ARAB en de veiligheidswetgeving. 

  
 
 

 Afdeling 4.  
Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte  

 
  

Art. 45.  Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke 
en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden: 
 

 1. Iedere privatieve bezetting van de openbare weg op het niveau van de begane grond 
alsook, erboven of eronder, zoals een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of 
achtergelaten voorwerp; waardoor schade berokkend kan worden aan de veiligheid of 
het gemak van doorgang. 

 
 2. De installatie op hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van 

voorwerpen die gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit 
over de openbare weg. 

 
 Zijn vrijgesteld van deze bepaling: de voorwerpen die geplaatst werden op 

vensterbanken en vastgehouden worden door een stevig bevestigde en niet 
uitstekende voorziening. 
 

 Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, zelfs 
gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet 
verzekerd zijn, verbergen. 



 
 Geen enkel voorwerp mag dus, ook al was dat maar gedeeltelijk, de deuren of ramen van 

gebouwen langs de openbare weg verbergen. 
 

 De voorwerpen die in strijd met onderhavig artikel zijn geplaatst, vastgehecht of 
opgehangen, dienen op het eerste politieverzoek of van een gemachtigde ambtenaar 
verwijderd te worden. Zo niet zal daar ambtshalve toe worden overgegaan op kosten en 
risico van de overtreder.  

 Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de 
administratieve intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan 
verbonden voorwaarden niet naleeft. 
 
 
Art. 46.  Behoudens machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het 
verboden terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalramen, of 
reclameborden en dergelijke te plaatsen onder gelijk welke vorm en koopwaren op de 
openbare ruimte uit te stallen. 
De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, dienen op het eerste 
verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd te worden, zoniet 
kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de 
overtreder. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
Onverminderd de bepalingen inzake stedenbouw, zal het college van burgemeester en 
schepenen de administratieve intrekking of de administratieve schorsing bevelen van de 
machtiging die het verleend had aan de uitbater indien deze laatste de voorwaarden niet 
respecteert die gesteld werden bij de toekenning van de voormelde machtiging. 
 
 
Art. 47. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is 
het verboden spandoeken, wimpels, vlaggen of antennes en parabolen op voorgevels 
van gebouwen of over de openbare weg te hangen zonder machtiging van de bevoegde 
overheid. 
Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering en spandoeken 
waarvoor een algemene machtiging of een machtiging van de gemeente verkregen werd. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 48. Externe installatie van hertz- of parabolische antennes die radiodiffusie en 
televisie ontvangen, of gelijk welke andere gelijkwaardige ontvangstinstallatie, worden 
toegelaten mits het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning houdende 
ondermeer bijzondere bepalingen betreffende de volgende punten: 
 
1/ de antenne mag niet zichtbaar zijn vanuit elke ruimte die voor het publiek toegankelijk 
is (straat, voetpad, park, enz … ); 
 
2/ de antenne moet worden geplaatst: 
- hetzij op de achterste dakschilden of op de achtergevels van de gebouwen; 
- hetzij in de tuinen, voor zover ze bedekt is door vegetatie met permanente bladeren; 
- hetzij elders als ze bedekt is door toegelaten constructies; 
 
3/ in de gevallen bedoeld in bovenvermeld punt 2, mag de antenne de architecturale 
kwaliteiten van het gebouw niet in het gedrang brengen, noch het algemeen esthetisch 
aspect van het gebouw schaden. 
De eigenaars of gebruikers van antennes en parabolen moeten voortdurend nagaan of 
de stabiliteit ervan perfect is. 



De antennes mogen nooit aan de voorzijde van een gebouw worden geïnstalleerd. 
Elke antenne of al dan niet verlicht uithangbord die niet meer gebruikt wordt, moet 
worden verwijderd binnen de dertig dagen die volgen op de stopzetting van het gebruik 
ervan. 
 
In geval van niet-naleving van de voorwaarden die in de vergunning gesteld zijn, zal het 
College van Burgemeester en Schepenen de definitieve intrekking van de vergunning 
uitspreken. 
 
Indien de eigenaar of gebruiker geen vergunning heeft, kan hij bestraft worden met een 
administratieve boete van maximum 250 euro en wordt hij verplicht de antenne of 
parabool te verwijderen, zoniet houdt de Gemeente zich het recht voor het te doen op 
kosten en risico van de overtreder. 
 
 
Art. 49 . Zonder de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid mogen op de 
openbare weg geen laad- of hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal 
geplaatst worden. 
Onverminderd de voorschriften van het verkeersreglement en van de lokale 
reglementering op het stationeren van voertuigen, zoals mobilhomes, caravans, 
opleggers van vrachtwagens en dergelijke, zijn op de openbare weg verboden, 
behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester, tenzij op parkeerplaatsen die door 
de verkeersborden E9c, E9d of E9h aangeduid zijn als bestemd voor deze voertuigen.  
Onverminderd de voorschriften van het verkeersreglement en van de lokale 
reglementering op het stationeren van voertuigen is voor bedrijven, handelaars en 
zelfstandigen het parkeren van voertuigen, welke dienen voor het vervoer van goederen 
en diensten of voor het gemeenschappelijk vervoer van personen al dan niet bezoldigd, 
verboden behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester en mits zich te schikken 
naar de voorwaarden vervat in het toelatingsbesluit. 
 

  
Art. 50.  Indien om welke reden dan ook een persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, 
wordt gedreven en diens meubels op de openbare weg worden gezet, moet deze 
persoon ze op het moment van de uitzetting verwijderen. Indien de eigenaar zijn 
goederen niet onmiddellijk verwijdert zullen ze, ten gevolge van de wet van 30 december 
1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de 
openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (B.S., 17 januari 1975), 
door de gemeente gedurende zes maanden worden bewaard. Na deze termijn worden de 
goederen eigendom van de gemeente. De gemeente mag de kosten die zij gemaakt 
heeft voor het weghalen en bewaren van de goederen aanrekenen aan de eigenaar of 
zijn rechthebbenden. 
 

 
 

 
Art. 51.  Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid 
worden dat iedere tak die over de openbare weg hangt; 

• zich op minstens 4 meter hoogte van de grond bevindt en het uiteinde ervan zich 
op minstens 1 meter afstand van de rijweg bevindt; 

• de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengt; 
• het normaal uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en 

kruispunten niet belemmert. 
 

 Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de politie andere afmetingen 
opleggen en de voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na de 
desbetreffende betekening verricht te worden. Indien er aan onderhavige bepaling geen 
gevolg wordt gegeven, zullen de werken door de administratie verricht worden op kosten 
en risico van de in gebreke blijvende partij. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt en waarop de wegcode niet van 
toepassing is kan bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 



euro. 
 

  
Art. 52.  Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van een 
gebouw op de openbare weg te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen 
te nemen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen. 
 

 Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van 
buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse 
verdieping geplaatst zijn indien het gebouw zich bevindt langs de rooilijn die aan de 
openbare weg grenst. 
 

 Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of 
haken op hun plaats te worden gehouden. 
 

 De pallen en haken moeten steeds stevig vastgemaakt zijn zodanig dat ze de 
voorbijgangers niet kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen 
brengen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 53.  Overeenkomstig artikel 78 van de Wegcode mogen ingangen van kelders en 
toegangen tot ondergrondse ruimten op de openbare weg slechts geopend worden: 

 - overdag en gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen waarvoor de opening 
vereist is. 

- met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te 
waarborgen. Tijdens de openstelling zal de eigenaar de nodige materiele 
voorzieningen treffen of laten treffen, om ongevallen te voorkomen. Indien dit niet 
mogelijk is dan zal minstens de aandacht van het publiek hierop gevestigd worden 
met daartoe geschikte middelen of verkeerssignalisatie. 

 
 Beide voorwaarden zijn cumulatief. 

 
 
Art. 54. Geen openbaar plein, straat, doorgang, steeg of voetweg mag aangelegd, 
verlegd of tenietgedaan worden dan ingevolge een beslissing van de gemeenteraad en 
volgens de voorgeschreven procedure. 
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

  
 

Afdeling 5.  
Het gebruik van gevels van gebouwen 

 
  

Art. 55. Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende 
huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen moet elk 
appartement op de ingangsdeur een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer 
van de brievenbus. 

 Het is verboden op welke manier dan ook de toegekende huisnummers en 
straatnaamborden te verbergen, af te rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen. 

 In geval van wijziging van nummer dient het oude nummer met een zwarte streep te 
worden doorstreept en mag het maximaal twee jaar behouden blijven vanaf de 
betekening terzake door het bestuur. 

 Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit 
nummer ten laatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld. 
 



Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 56. Onverminderd de bepalingen van de wet van 10 maart 1925 op de 
electriciteitsvoorziening (B.S., 25 april 1925) en de wet van 6 februari 1987 betreffende 
de radiodistributie- en de teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op 
radio en televisie (B.S., 3 april 1987). De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, 
bewoners of om het even welke verantwoordelijken van een gebouw dienen, zonder dat 
dit voor hen enige schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun 
gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel langs de 
straatkant, het aanbrengen toe te staan van: 
 

 1° een plaat met de aanduiding van de straatnaam va n het gebouw; 
2° alle verkeerstekens; 
3° alsook tekens, uitrustingen, en houders van leid ingen die van belang zijn voor de 
openbare veiligheid. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 57.  De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw 
moeten zich ervan verzekeren dat het gebouw, alsook de installaties en apparaten 
waarmee het gebouw uitgerust is, zich in perfecte staat bevindt van conservering, 
onderhoud en werking, teneinde de openbare veiligheid niet in het gedrang te brengen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

  
 

Afdeling 6.  
Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen  van de openbare 

veiligheid 
 

  
Art. 58.  Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en 
andere hulpdiensten na te bootsen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 59.  Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of 
signalisatietoestel bestemd om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 60.  Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in gebouwen of voorzieningen 
van openbaar nut die niet voor het publiek toegankelijk zijn. 
De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de onbezette 
gebouwen te voorkomen.  
De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en niet-bebouwde 
terreinen begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig 
vastgemaakt zijn opdat ze, zelfs door krachtige windstoten, niet kunnen wegwaaien of 
vallen. De stabiliteit en verankering moeten regelmatig nagekeken worden. 
 



Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 61. Enkel de daartoe bevoegde personen mogen kranen van leidingen of 
kanaliseringen, schakelaars van de openbare verlichting, openbare uurwerken, 
signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor telecommunicatie die zich bevinden op of 
onder de openbare weg of in openbare gebouwen bedienen. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 62. Onverminderd de wettelijke voorschriften of reglementen, is het verboden een 
gevaarlijk, giftig, explosief of ontvlambaar product vermeld in de lijst van gevaarlijke 
stoffen (Europese richtlijn 67/548/EG, Seveso II richtlijn) te bezitten, te bewerken of te 
vervoeren. 
 

  
 

Afdeling 7.  
Brandpreventie  

 
  

Art. 63.  Zodra er brand uitbreekt dienen de personen die het vastgesteld hebben, dit 
onmiddellijk te melden, hetzij bij de politie, hetzij bij de dichtstbijzijnde brandweerdienst, 
hetzij op het centraal noodoproepnummer. Indien mogelijk dienen zij eveneens de 
bewoners of gebruikers van het pand te waarschuwen. 
 

  
Art. 64.  De personen die zich bevinden in een gebouw waarin brand is uitgebroken, 
alsook in de omringende gebouwen moeten: 
 

 1. onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van brandweer, burgerbescherming, politie 
of andere openbare diensten waarvan de tussenkomst vereist is om het onheil te 
bestrijden; 

 
 2.  de toegang tot hun gebouw mogelijk maken; 

 
 3. het gebruik van watertappunten en alle middelen om de brand te bestrijden waarover 

ze beschikken mogelijk maken. 
 
 
Art. 65 . Onverminderd de bepalingen van het strafwetboek (art.519) is iedere eigenaar, 
huurder, vruchtgebruiker of titularis van een gebruiksrecht of een recht van bewoning, 
verplicht schouwen waarvan hij gebruik maakt, om brandstoffen, andere dan aardgas te 
verbranden minstens 1x per jaar door een geschoold vakman te laten reinigen. Zij die 
nalaten ovens, schoorstenen, of fabrieken waar gebruikt wordt gemaakt van vuur te 
onderhouden, te herstellen of te reinigen kunnen bestraft worden met een administratieve 
geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 66. Alle handelingen die de toegang tot, de signalisatie of het gebruik van de 
watervoorraden voor het blussen van branden hinderen zijn verboden. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 



 Art. 67.  Als een evenement zoals een fuif, een dansfeest of andere bijeenkomst 
georganiseerd wordt in een voor het publiek toegankelijke plaats waarvan de 
organisatoren niet kunnen bewijzen dat de plaats beantwoordt aan de 
veiligheidsvoorschriften, met name in toepassing van de regelgeving inzake 
brandveiligheid, kan de burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in 
voorkomend geval het etablissement doen evacueren en sluiten. 
 
 
Art. 68. Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden op 
plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te 
bevestigen of op te hangen die de doorgang in de trappen, uitgangen of nooduitgangen 
alsook in de gangen die erheen leiden, hinderen of die op gelijk welke wijze hun breedte 
of hoogte beperken. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 69. §1. Elk gebouw of elke constructie die meer dan twee verdiepingen telt boven het 
gelijkvloers en waarvan de hoofdingang niet uitgeeft op de openbare weg, moet 
toegankelijk zijn voor de hulpvoertuigen. Deze toegangsweg moet het verkeer, het 
parkeren en het aanwenden van het materiaal dat door de hulpdiensten en de brandweer 
gebruikt wordt, toelaten. 
 
§2. Die toegangsweg moet steeds vrij en gemakkelijk toegankelijk blijven. 
Het is verboden er voertuigen op te parkeren of er gelijk welke materialen of voorwerpen 
achter te laten. 
 
§3. Deze toegangsweg zal aangeduid worden hetzij door wegmarkeringen, hetzij door elk 
ander signalisatiemiddel dat gepast geacht wordt. 
 
Diegene die de bepalingen van paragraaf 2 overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
 

Afdeling 8.  
Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of 

vrieskou,ijs,ijzel 
  

Art. 70.  De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij 
gemaakt worden over tweederden van hun breedte, met een minimum van 1,50 m. Deze 
verplichting berust op de in artikel 9 vermelde personen. 
 

 De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg 
gegooid worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven. 
 

 Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

 Art. 71.  IJskegels die zich vormen aan verheven delen van gebouwen die over de 
openbare weg uitsteken, dienen verwijderd te worden. 
 

 Deze verplichting geldt voor de in artikel 9 van onderhavig reglement beoogde personen, 
volgens de erin vastgelegde bepalingen. Indien deze in gebreke blijven zullen de 
ijskegels verwijderd worden door de gemeentelijke diensten, op kosten en risico van de in 
gebreke blijvende partij. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 



administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 72. Het is verboden op de openbare weg: 

 -     water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer; 
- glijbanen aan te leggen; 
- sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

 Art. 73.  Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van 
sneeuw of ijs op de treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft 
de personen die daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van trottoirs, 
overeenkomstig artikel 9 en 70 van onderhavig reglement. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

 Art.74.  Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten, 
waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

  
 

Afdeling 9.  
Ontspanningsactiviteiten en –plaatsen  

 
  

Art. 75.  § 1. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke 
speelterreinen of speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en 
rust niet in het gedrang komen. 
De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet 
gebruikt worden voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden. 

 Kinderen onder de zeven jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of de 
persoon aan wiens hoede ze werden toevertrouwd. 
 

 Degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro.  
 
§ 2. De gemeente is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op een gemeentelijk 
speelterrein. 

  
 

Afdeling 10.  
Verhuizingen, laden en lossen  

 
  

Art. 76.  Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22 
en 7 uur zonder machtiging van de bevoegde overheid. Bij overtreding van deze bepaling 
kan men bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

 Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de 
openbare weg moet er overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers 
niet verplicht worden het voetpad te verlaten, dat ze zich nergens tegen stoten of dat ze 
zich niet verwonden, dat noch de veiligheid noch de vlotte doorgang, noch de openbare 
rust in het gedrang komen. 
 



  
Art. 77.  Het is verboden voor het cliënteel van winkelcentra, winkelkarren op de 
openbare ruimte achter te laten. De uitbaters van winkelcentra zijn verplicht alle nodige 
maatregelen te nemen die de naleving van deze bepaling vrijwaren; bovendien dienen zij 
te zorgen voor herkenbare winkelkarren. 
 
Iedere overtreding op deze bepaling kan bestraft worden met een administratieve boete 
van maximum 250 euro. 

  
 
HOOFSTUK IV – DE OPENBARE RUST 

 
 

 Afdeling 1.  
Hinderlijke activiteiten 

 
Art. 78. Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te bevinden op de 
openbare weg of in de plaatsen toegankelijk voor het publiek, uitgezonderd: 
De periodes dat dit om historische, folkloristische of religieuze redenen door de publieke 
opinie wordt aanvaard. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden, afwijkingen 
toestaan. 
Zij mogen niet in het bezit zijn van een wapen of enig ander gevaarlijk voorwerp. 
Het is eveneens verboden het publiek lastig te vallen, te kwellen of uit te schelden of met 
geweld of op ongeoorloofde wijze in de winkels of huizen te dringen. Niemand mag een 
vermomming dragen die strijdig is met de goede zeden of die van aard is de openbare 
orde te storen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 79. Het is verboden tijdens erediensten in de omgeving van plaatsen welke bestemd 
zijn of gewoonlijk dienen voor de eredienst, gerucht te maken of daden te stellen die 
storend zouden zijn voor de uitoefening van de kerkelijke diensten of de bijwoning ervan. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 80. Het college van burgemeester en schepenen kan verbieden, met het oog op de 
handhaving van de openbare rust, iedere tentoonstelling, verspreiding en handel van 
boeken, audiovisuele middelen of van ieder ander voorwerp dat vrijwillig aanzet tot 
geweld, haat en/of in tegenstrijdigheid is met de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. 
 
 

Afdeling 2.  
Geluidsoverlast 

 
Art. 81. Worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro zij 
die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 06 uur. 
 
 
Art. 82.  Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan 
noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht is 
verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan 
een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te 
verstoren. 



Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of voorwerpen die geluiden 
kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, baren, dozen, vaten of metalen recipiënten of 
andere, vallen onder de volgende principes: 
 

 1. deze voorwerpen dienen gedragen en niet gesleept te worden, geplaatst op de grond 
en niet geworpen te worden; 

 
 2. als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen 

worden, dienen ze uitgerust te zijn van een voorziening waardoor ze geluidloos 
verplaatst kunnen worden. 

 
  

Art. 83.  Behoudens vergunning van de Burgemeester zijn volgende zaken verboden op 
de openbare weg: 
 

 1. Stem-, instrumentale of muzikale uitvoeringen op straat die de openbare rust 
verstoren; 

 
 2. het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven 

produceren of reproduceren en die de openbare rust verstoren; 
 

 3. kermisparades en –muziek die de openbare rust verstoren. 
  

Art. 84.  Onverminderd de wetten, besluiten en reglementeringen – en in het bijzonder de 
milieureglementering (Vlarem) betreffende de strijd tegen lawaai, mag de intensiteit van 
geluidsgolven geproduceerd in private eigendommen de milieukwaliteitsnormen voor 
geluid in open lucht en binnenshuis niet overschrijden. Het geluid in voertuigen die zich 
op de openbare weg bevinden, als  ze hoorbaar zijn op de openbare weg, mogen het 
niveau van het straatgeluid niet overschrijden. De overtredingen tegen onderhavige 
bepaling die aan boord van de voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de 
bestuurder te zijn begaan. 

  
Art. 85.  Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de 
bewoners te storen. 
Het is eveneens verboden kaarten of andere voorwerpen te koop aan te bieden zonder 
schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid, behoudens de gevallen waarvoor 
geen vergunning vereist is.  
 
Art. 86. Het is verboden in de openbare ruimte, uitgezonderd de zones waar het door de 
Burgemeester toegelaten is, bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -
boten of –wagens waarvan het voortgebrachte geluid de openbare rust verstoort. 
 
Diegene die de bepalingen van artikel 82 tot en met artikel 86 overtreedt kan bestraft 
worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegan kelijk zijn. 
 
Art. 87.  § 1. De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op de 
etablissementen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts 
onder bepaalde voorwaarden toegelaten. 
 
§ 2. Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bestrijding van geluidshinder, 
mag het geluid binnen de voor het publiek toegankelijke etablissementen, zowel overdag 
als 's nachts, het niveau van het straatlawaai niet overschrijden als het hoorbaar is op de 
openbare weg. De waarden vastgelegd bij K.B. van 24 februari 1977 houdende 
vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen (B.S., 26 
april 1977) zijn van toepassing. 
 
Diegene die de bepaling van deze paragraaf overtreedt kan bestraft worden met een 



administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
§ 3. Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen, 
café-, cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het algemeen 
degenen die wijn, bier of andere dranken verkopen, hun etablissement te sluiten zolang 
er zich een of meer klanten bevinden. 
 
Diegene die de bepaling van deze paragraaf overtreedt kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
§ 4. De politie kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en 
sluiten als wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de 
omwonenden kan storen onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een 
administratieve geldboete. 
Als de wanorde of het lawaai blijft aanhouden, kan de burgemeester overeenkomstig 
artikel 134ter of 134quater van de nieuwe gemeentewet iedere maatregel nemen die hij 
nuttig acht om een einde te stellen aan de storing, meer bepaald door de tijdelijke sluiting 
van het etablissement te bevelen gedurende de uren en voor de duur die hij bepaalt en 
dit gedurende een periode van maximum 3 maand. 
 
 

Afdeling 3  
Gebruik van grasmaaiers 

 
Art. 88. Het gebruik van grasmaaimachines en andere machines voor het tuinieren, die 
door een motor worden aangedreven, is verboden op zondagen en wettelijke feestdagen. 
Op andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 22 en 7 uur. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 

Afdeling 4  
Afstelling van motoren 

 
Art. 89. Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige afstelling 
van motoren, ongeacht hun vermogen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

 
Afdeling 5  

alarmsystemen 
 
Art. 90.  De voertuigen die zich in de openbare ruimte of op private eigendommen 
bevinden en uitgerust zijn met een alarmsysteem, mogen in geen enkel geval de buurt 
verstoren. De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet daar zo spoedig 
mogelijk een eind aan stellen. 

 Wanneer de eigenaar niet opdaagt binnen de 15 minuten na het afgaan van het alarm, 
mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om een einde te stellen aan 
deze hinder, op kosten en risico van de overtreder. 
 
Onverminderd de bovengenoemde maatregelen die zich opdringen om de hinder te 
beëindigen, kan de eigenaar van een voertuig waarvan het alarm zonder geldige reden 
hinder veroorzaakt, bestraft worden met een administratieve boete van maximum 250 
euro. 

  
 



Afdeling 6  
Lichtpollutie 

 
Art. 91.  Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het 
verboden gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente 
voor het voortbrengen of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van 
lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig licht. Onverminderd andere wettelijke 
bepalingen en de milieureglementering (Vlarem) moet elke uitbater de nodige 
maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is dermate 
geconcipieerd dat niet – functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt 
beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen 
ervan. Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet 
overtreffen. 
 
Degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
 

HOOFDSTUK V – DE GROENE RUIMTEN 
 

  
Art. 92.  In de zin van dit hoofdstuk verstaat men onder groene ruimten de openbare 
plantsoenen, parken, tuinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, 
die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor 
wandelen of ontspanning. 
 

  
Art. 93. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle gebruikers van de groene ruimten. 

  
Art. 94.  De openingsuren van de openbare parken en tuinen worden aangeplakt op een 
of meerdere ingangen ervan. 
Indien de openingsuren ontbreken zijn de parken en tuinen toegankelijk op eigen risico 
van de bezoekers van zonsondergang tot –opgang, net als bij stormweer. 

 De bevoegde overheid kan er indien nodig de sluiting van bevelen. 
 

  
Art. 95.  Niemand mag zich toegang verschaffen tot openbare parken en tuinen buiten de 
openingsuren of in geval van de in artikel 94 tweede lid, beoogde sluiting. 
 

  
Art. 96.  Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot spelen die de gebruikers 
kunnen hinderen of de rust van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren. 
 

  
Art. 97. Behoudens door de bevoegde overheid afgegeven vergunning mag geen enkel 
motorvoertuig in groene ruimten circuleren. 
 

  
Art. 98.  Niet-gemotoriseerde voertuigen, paarden, vee, fietsen, steps, skateboards en 
rolschaatsen en dergelijke zijn verboden in groene ruimten, met uitzondering van 
kinderwagens en rolstoelen voor mindervaliden, alsook fietsen bestuurd door kinderen 
jonger dan 11 jaar en in de mate dat hun gedrag de veiligheid van de andere gebruikers 
niet in het gedrang brengt. 
 

 Fietsen, steps, skateboards en rolschaatsen mogen gebruikt worden op de daartoe 
bestemde plaatsen. 
 

  



Art. 99.  Het is verboden vuur te maken in groene ruimten,behoudens een machtiging van 
de burgemeester. 
 

  
Art. 100.  Het is verboden in groene ruimten reclameborden of –affiches te plaatsen of 
andere commerciële reclamemiddelen te gebruiken zonder vergunning van de bevoegde 
overheid. 
 
Diegene die de bepalingen van artikel 95 tot en met artikel 100 overtreedt, kan bestraft 
worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 101.  § 1. Het is verboden dieren binnen te brengen in speelterreinen met 
uitzondering van politiehonden, honden speciaal opgeleid om gehandicapten te 
begeleiden, honden die voor een reddingsoperatie worden ingezet. 
 

 § 2. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid is het verboden agressieve dieren 
of gevaarlijke voorwerpen in groene ruimten binnen te brengen. 
 

 § 3. Dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, minstens met een 
korte leiband. 
 

 Dieren waarover men de hoede heeft, mogen hun uitwerpselen enkel in speciaal daartoe 
ingerichte plaatsen achterlaten, indien deze niet aanwezig zijn gelden de regels van art 
111. van onderhavig reglement. 
 

 § 4. Het is verboden in groene ruimten voedsel voor zwervende dieren of vogels achter te 
laten, neer te leggen of te werpen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

  
Art. 102.  Het is verboden vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere 
dieren die zich in de omgeving bevinden, lastig te vallen. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 103.  Het is verboden in groene ruimten te kamperen in een tent, enig voertuig, 
caravan of mobilhome te verblijven, te slapen, behoudens vergunning van de 
burgemeester. 
 

 Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

  
Art. 104.  Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten 
voorbehouden zijn, voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden te 
gebruiken. 
 

  
Art. 105.  Het is verboden op welke manier dan ook door eigen toedoen of door toedoen 
van personen, dieren of zaken waarover men de hoede of toezicht heeft, de groene 
ruimten alsmede hun roerende goederen en monumenten te bevuilen. 
 

 Het is verboden het ijs dat gevormd is op het water in groene ruimten, te vervuilen door 
er voorwerpen, substanties of dode of levende dieren op te werpen of te gieten. 
 

 Het is verboden te baden in het water van groene ruimten of er wat dan ook in te wassen 



of onder te dompelen. 
 

  
Art. 106.  Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen. 
 

 Het is verboden bomen te verminken, schudden of ontschorsen; takken, bloemen of 
andere planten af te rukken of af te snijden; palen of andere voorwerpen voor de 
bescherming van aanplantingen uit te rukken; wegen en dreven te beschadigen; zich te 
begeven in bloemperken en -tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen en in bomen te 
klimmen. 
 
Het is eveneens verboden op kunstwerken te klimmen en op plaatsen te komen waar dit 
volgens de opschriften verboden is. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 107.  Behoudens uitzondering is de toegang tot grasperken verboden voor alle 
personen, dieren en voertuigen. 
Grasperken die mogen betreden worden, zijn aangeduid door specifieke borden. 
Het is verboden om een bedrijfs- of beroepsbezigheid uit te oefenen, koopwaren uit te 
stallen of te verkopen, reclame te maken, drukwerk of om het even wat uit te delen 
zonder schriftelijke toelating van de burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen kan op advies van de technische dienst of 
de beheerder van de groene ruimten afwijken van onderhavig artikel voor de organisatie 
van uitzonderlijke evenementen. 
 
Diegene die de bepalingen van artikel 104 tot en met 107 overtreedt, kan bestraft worden 
met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
 

 HOOFDSTUK VI – DIEREN 
 
Art. 108. Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
1. woongebied: het gebied bestemd voor wonen, handel, dienstverlening, ambacht 
en kleinbedrijf, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische en recreatieve voorzieningen en voor landbouwbedrijven; 
 
2. agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren: 
- elk dier dat wanneer hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijke 
en onmiskenbare dreigende wijze naar iemand toeloopt; 
- elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie; 
- elk dier dat een ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie. 
 
 
Art. 109.  In het woongebied is het de eigenaars, bezitters of bewakers van honden en 
andere dieren, verboden deze onbewaakt vrij te laten rondlopen, en meer bepaald: 

a) in parken en plantsoenen; 
b) op openbare wegen en fietspaden; 
c) in de openbare bossen; 
d) op speelpleinen; 
e) in recreatiecentra; 
f) natuurreservaten; 
g) op alle voor publiek toegankelijke plaatsen; 

 
In en op voormelde plaatsen dienen de dieren verplicht aan de leiband te worden 
gehouden. 
Dit verbod geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde 
begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden. 
 



De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider de hond of een ander dier elk 
ogenblik kan beletten om personen of andere dieren te intimideren of lastig te vallen, 
voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. 
 
Het is verboden honden te laten begeleiden door personen die de hond niet onder 
controle kunnen houden. 
 
Het is verboden om vee, paarden, trek-, last- of rijdieren die men begeleidt of onder zijn 
bewaring heeft; 
1. op andermans grond doen of laten lopen ten tijde dat die grond bewerkt is, met 

veldvruchten bezet of bezaaid is. 
2. in een bewoonde plaats doen of laten binnendringen.  
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 110.  Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden, zoals bepaald in artikel 108, 
moeten gemuilkorfd worden door de eigenaar of de begeleider zodra ze op de openbare 
weg of openbare plaatsen komen. 
Deze verplichting geldt niet voor de honden van de politiediensten en erkende 
bewakingsdiensten. 
 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
Art. 111.  In het woongebied waar honden conform artikel 109 aan de leiband dienen te 
worden gehouden, zijn de begeleiders ervan verplicht: 
- te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen, de speelpleinen, de 

recreatiecentra, andere voor publiek toegankelijke plaatsen, alsmede de voet- en de 
fietspaden, de rijwegen, de wandelpaden en de bermen bevuilt; 

- op de hiervoor vermelde plaatsen, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te 
verwijderen; 

- de hond gebruik te laten maken van de aanwezige hondentoiletten. 
 
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden, onverminderd de 
mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete van maximum 250 euro, 
de kosten voor het opruimen en reinigen door de stedelijke diensten aan de overtreder 
aangerekend. 
 
 
Art. 112. Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de 
buren door aanhoudend geblaf of ander aanhoudend geluid. 
 
Onverminderd de toepassing van artikel 133 van de nieuwe gemeentewet en art. 36,1° 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 
(B.S., 3 december 1986), kan de burgemeester de politieambtenaren laten overgaan tot 
de inbeslagname van de hond en het dier te laten plaatsen in een dierenasiel, zo de 
eigenaar of de houder van de hond na eerste waarschuwing geen passende maatregelen 
zou genomen hebben en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust 
wordt verstoord. 
 
 
Art. 113. Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde 
toelatingen is het verboden op de openbare ruimte en op openbare plaatsen zoals 
openbare parken en openbare tuinen eender welke materie voor de voeding van 
zwervende dieren of duiven achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering 
van voedsel voor vogels bij vriesweer. 
De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar duiven 



nesten zouden kunnen bouwen permanent afschermen, alsook bevuilde gebouwen doen 
schoonmaken en ontsmetten. 
 
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 114.  De begeleiders van paarden, trek-, last- of rijdieren zijn verplicht op de 
openbare wegen gelegen in een woongebied, de uitwerpselen op te ruimen of mee te 
nemen in een daartoe geschikt recipiënt. 
 
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden, onverminderd de 
mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete van maximum 250 euro, 
de kosten voor het opruimen en reinigen door de stedelijke diensten aan de overtreder 
aangerekend. 
 
 
Art. 115.  Uitwerpselen van dieren worden niet beschouwd als huishoudelijk afval in de 
zin van het afvalstoffendecreet. 

  
 
Art. 116. Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare wegen of openbare 
plaatsen, worden door de bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen, 
gevangen en overgebracht naar het dierenasiel of andere geschikte locaties, 
onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de wet op het politieambt en artikel 36, 1° 
van de wet op de bescherming en het welzijn der dieren. 
 
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier. 
 
 
Art. 117.  Het is verboden op de openbare weg: 
 

 1. dieren achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of ongemak kan 
opleveren voor personen of voor de dieren zelf; deze bepaling is ook van toepassing 
in openbare parkings en plaatsen; 

 
 2. dieren bij zich te hebben waarvan het aantal, het gedrag of de gezondheidstoestand 

de openbare veiligheid en openbare gezondheid in het gedrang zouden kunnen 
brengen. 

 
3. te komen met gevaarlijke dieren of deze te kijk te stellen zelfs in gesloten kooien of 

voertuigen. Dit verbod is niet van toepassing op de rondreizende circussen, die de 
gemeente doorkruisen of toelating bekomen hebben er op te treden. 

 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 118. Het houden van wilde of exotische dieren is aan een voorafgaandelijke en 
speciale toelating van het college van burgemeester en schepenen onderworpen. Indien 
men geen toelating kan voorleggen kunnen de dieren in beslag genomen worden op 
kosten en risico van de overtreder. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 119. Het is verboden op het grondgebied van de gemeente honden en andere dieren 
te houden, te bewaken of te begeleiden die een gevaar betekenen voor de fysieke 
integriteit van mensen, dieren of goederen. 



De dieren die een levensgevaar of gevaar voor de fysieke integriteit van personen of de 
veiligheid van goederen betekenen, kunnen in de plaatsen die toegankelijk zijn voor het 
publiek aan het vrije bezit van de eigenaar of aan de bezitter ervan onttrokken worden 
door de politie voor het bewaren van de openbare rust en dit op kosten van de eigenaar 
of de bewaker. 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 120.  Behoudens vergunning is het africhten van een dier in de openbare ruimte 
verboden. 

 Deze bepaling is niet van toepassing op de africhting van dieren door de politiediensten. 
 

 Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

  
 
Art. 121. Het is verboden op de openbare ruimte voertuigen en andere goederen te doen 
bewaken door agressieve dieren, ook al zijn deze vastgebonden of in het voertuig 
geplaatst. 
Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  
Art. 122.  Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke 
etablissementen waartoe dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern 
reglement dat aan de ingang uithangt, hetzij door borden of pictogrammen die dat 
duidelijk maken met uitzondering voor honden die speciaal opgeleid zijn om blinden of 
andere mensen met een handicap te geleiden, dit alles onverminderd de wettelijke en 
reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de 
voedingssector.  
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
Art. 123. Overeenkomstig de wet op de bescherming en het welzijn der dieren is het 
verboden dierengevechten of schietoefeningen op dieren te organiseren aan te moedigen 
of eraan deel te nemen evenals hierover weddenschappen te organiseren of aan deel te 
nemen. 
Eveneens is het verboden dieren te slachten, elders dan in een slachthuis, tenzij met 
schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde en 
voorzover het vlees uitsluitend bestemd is om te voorzien in de behoeften van de 
eigenaar en zijn gezin. 
 
Rituele slachtingen van dieren mogen uitsluitend plaatsvinden in erkende slachthuizen of 
in een inrichting erkend door de bevoegde minister op voorwaarde dat de eigenaar ten 
minste twee volle dagen, 48 uur vooraf een slachtingsaangifte doet bij het 
gemeentebestuur van zijn woonplaats.  Rituele slachtingen thuis zijn te allen tijde 
verboden. 

  
 
HOOFDSTUK VII UITVLIEGEN VAN DUIVEN GEDURENDE PRIJS VLUCHTEN 
 
Art. 124. Het is verboden alle soorten van duiven die niet aan prijskampen deelnemen, te 
laten uitvliegen van 7 tot 18 uur op de zaterdagen, de zondagen en wettelijke feestdagen 
waarop duivenvluchtprijskampen plaats hebben en dit vanaf 1 april tot en met de laatste 
zondag van oktober. 
 
 



Art. 125. In geval van overmacht, slecht weder of andere oorzaken, waarbij de vluchten 
niet op vermelde dagen worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag 
en is de deelnemende liefhebber verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op 
vermelde datum werden gelost. 
 
 
Art. 126 . Elke handeling die de duivenliefhebber schade kan toebrengen is te allen tijde 
verboden. Hieronder wordt onder meer verstaan: slaan op en zwaaien met allerlei 
voorwerpen, ophangen van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken, het 
opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en in het algemeen elke daad die de 
duiven kan doen op- of afschrikken. 
Deze voorwerpen kunnen in beslag genomen worden en verwijderd worden op kosten 
van de overtreder. 
 
 
Art. 127 .  De overtredingen op de bepalingen in de artikels 124, 125 en 126 van dit 
reglement kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 
euro. 
 
 
Art. 128.   Al de duivenmaatschappijen in de gemeente aangesloten bij de Koninklijke 
Belgische Duivenliefhebbersbond, door de Minister van Landsverdediging toegelaten, zijn 
verplicht een officiële lijst van de aangesloten leden alsmede van iedere wijziging terzake 
over te maken aan de burgemeester van de gemeente. 
 
 
HOOFDSTUK VIII - KLEIDUIFSCHIETEN 
 
Art. 129. Het kleiduifschieten, evenals het elektronisch kleiduifschieten mag slechts 
georganiseerd worden tussen 14u en 19u en mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating 
daartoe van de burgemeester. 
Deze schriftelijke toelating dient zich te bevinden op de plaats van het gebeuren en dient 
door de organisatoren voorgelegd te worden aan de politie wanneer deze daarom 
verzoeken.  
 
Onverminderd het artikel 6 van het K.B. van 13 juli 2000 tot bepaling van de 
erkenningsvoorwaarden van schietstanden (B.S., 1 augustus 2000) en artikel 14ter van 
de Wapenwet van 3 januari 1933 kan in geval van overtreding van de bepalingen van 
onderhavig artikel het college van burgemeester en schepenen de administratieve 
schorsing of de administratieve intrekking van de toelating uitspreken. 
 

 
HOOFDSTUK IX - AMBULANTE HANDEL 

 
  

Art. 130. Ambulante activiteiten uitgeoefend op andere plaatsen dan op de openbare 
markten, openbare weg of ten huize van de consument vallen onder toepassing van de 
wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en organisatie 
van openbare markten (B.S., 30 september 1993). 
 

  
Art. 131.  Personen die hun beroep uitoefenen op de overeenkomstig de bepalingen van 
voorgaand artikel ingenomen staanplaatsen, mogen er hun aanwezigheid niet 
aankondigen door geroepen of gesproken boodschappen of met andere middelen op een 
wijze die de openbare orde of rust verstoort. Indien de openbare rust of orde door deze 
aankondigingen wordt verstoord kan de betrokkene bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

  



Art. 132.  De handelaars die hun activiteit met behulp van een voertuig uitoefenen, mogen 
de openbare veiligheid en de vlotte doorgang, de openbare rust, netheid en gezondheid 
niet in het gedrang brengen. 
 

 Onverminderd artikel 33 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
mogen deze handelaars, om het cliënteel van hun komst te verwittigen, geen gebruik 
maken van geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren. 
 

  
Art. 133.  § 1. Het is verboden: 
 

 1. een kermis te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor het publiek 
toegankelijk privaat terrein zonder vergunning van de bevoegde overheid; 

 
 2. een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de 

voorziene plaatsen en data voor iedere kermis of foor, alsook in de gevallen dat de 
overheid de intrekking van de concessie of de vergunning beveelt; 

 
 3. voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door het bestuur 

aangeduide plaatsen. 
 

 De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige bepaling 
moeten verplaatst worden bij het eerste politiebevel. Bij ontstentenis zal het bestuur ertoe 
overgaan op kosten en risico van de overtreder onverminderd de mogelijkheid tot het 
opleggen van een administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

 
 
HOOFDSTUK X – MARKTEN 
 
Art. 134.  De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht. De 
specifieke regelgeving inzake de organisatie van de openbare markten wordt door de 
gemeente vastgelegd in een marktreglement. 
 
 
Art. 135.  Na het sluiten van de verkoop mogen gesloten kramen niet op de openbare weg 
achtergelaten worden. Ten laatste 1 uur na het sluiten van de verkoop moet de marktkramer 
het marktplein verlaten hebben met zijn goederen, kramen en voertuigen. 
Eenieder die de bepalingen van dit artikel niet naleeft kan bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 
 
HOOFDSTUK XI – BIJZONDERE BEPALINGEN UIT HET STRAFW ETBOEK 
 
Art. 136. 
 

• Bedreigingen met een aanslag op personen of eigendommen (art. 327 Sw); 
• Valse berichten of gedragingen over aanslagen (art. 328 en 328bis Sw); 
• Iemand bedreigen door gebaren (art. 329 Sw); 
• Iemand onder een bevel bedreigen (art. 330 Sw); 
• Opzettelijke verwondingen of slagen toebrengen (art. 398 Sw); 
• Iemand beledigen (art. 448 Sw); 
• Diefstal (art. 461 en 463 Sw); 

 
Deze gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, worden bestraft met de 
respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek MAAR op verzoek van de Procureur des 
Konings kunnen zij bestraft worden  met een administratieve geldboete van maximum 250 
euro.  
 



• Vernielen of beschadigen van grafstenen, monumenten, standbeelden, 
kunstvoorwerpen (art. 526 Sw); 

• Kwaadwillig bomen omhakken (art. 537 Sw ); 
• Vernielen van afsluitingen, hagen enz. (art. 545 Sw); 

 
Deze gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, worden bestraft met de 
respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek MAAR indien de Procureur des Konings 
geen opsporings- of gerechtelijk onderzoek start of vervolging instelt binnen 1 maand kunnen 
deze gedragingen bestraft worden  met een administratieve geldboete van maximum 250 
euro.  
 
 
HOOFDSTUK XII – STRAF- EN SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 137.  In geval van overtreding van dit reglement kan de politie de overtreder aanmanen 
om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de 
vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement. 
Ingevolge het nieuwe artikel 119bis, § 6 van de nieuwe gemeentewet kunnen inbreuken die 
uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp uitmaken 
van een vaststelling door de hiernavolgende personen: 

1. de gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door 
de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad zijn bepaald 
inzake selectie, rekrutering, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de 
gemeenteraad zijn aangewezen; 

2. ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend tot één van de categorieën 
bepaald door de Koning. 

In deze politieverordening worden deze ambtenaren de gemachtigde ambtenaren genoemd. 
 
De bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen eveneens 
aangifte doen van de inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve 
sancties, bij de politieambtenaar of hulpagent van politie bedoeld in het eerste lid en dit enkel 
in het kader van de activiteiten bedoeld in artikel 1, §1, eerste lid, 5° van de wet van 10 april 
1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S., 29 mei 1990). 
 
Art. 138.  Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale 
verordeningen geen  straffen of  sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de 
bepalingen van dit politiereglement gestraft worden met een administratieve sanctie. 
 
 
Art. 139.  De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke 
voorziene maximum met name 250 euro. 
Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten 
kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 125 euro. 
De bij dit reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van 
herhaling binnen de drie jaar na de oplegging van een administratieve  geldboete, zonder dat 
deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden 
 
 
Art. 140.  De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde 
administratieve sancties kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de twaalf 
maanden volgend op de oplegging van de sanctie en verdrievoudigd in geval van tweede 
herhaling binnen de twaalf maanden volgend op de oplegging van de tweede sanctie. 
 
 
Art. 141.  Onderhavig besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van 
de nieuwe gemeentewet. 
 
 



Art. 142.  Een afschrift van deze verordening zal toegestuurd worden aan de 
Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank van eerste 
aanleg, van het vredegerecht en van de politierechtbank van het gebied. 
 
 
Art. 143.  Het huidig reglement vernietigt en vervangt de vorige politiereglementen van de 
gemeente. 
 
 

Aldus beraadslaagd te Asse, in zitting van heden. 
 

In Opdracht :                                                                     Namens de Raad : 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(g.) L. De Proost  (g.) M. Vanhaeleweyck 

 
Voor eensluidend uittreksel, 

Asse, 24 mei 2005. 
 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 
 
 
 
L. DE PROOST  M. VANHAELEWEYCK 
 


